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3.2 อาํเภอจักราช  

3.2.1 ประวตัิความเป็นมา  

อาํเภอจกัราช จงัหวดันครราชสีมา ไดรั้บการยกฐานะเป็น “ก่ิงอาํเภอท่าชา้ง” เม่ือ พ.ศ. 

2472 ข้ึนกบัอาํเภอเมืองนครราชสีมา ท่ีวา่การก่ิงอาํเภอตั้งอยูท่ี่บา้นท่าช้าง (อาํเภอเฉลิมพระเกียรติใน

ปัจจุบนั) ในปี พ.ศ. 2496 ไดรั้บการยกฐานะข้ึนเป็นอาํเภอจกัราช ตามช่ือลาํนํ้ าจกัราชท่ีไหลผา่นอาํเภอ 

โดยท่ีว่าการอาํเภอตั้งอยู่ท่ีบา้นท่าช้างเช่นเดิม ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2507 จึงไดย้า้ยท่ีว่าการ

อาํเภอจากท่ีตั้งเดิมมาอยูท่ี่บา้นจกัราช หมู่ท่ี 4 ตาํบลจกัราชในปัจจุบนั 

3.2.2 ทีต่ั้งอาํเภอ อาณาเขต ขนาดพืน้ที ่

ท่ีตั้งและอาณาเขต อาํเภอจกัราชตั้งอยูท่ี่พิกดั ทีบี 226645 บนท่ีราบสูงโคราช ทางทิศ

ตะวนัออกของจงัหวดันครราชสีมา ห่างจากตวัจงัหวดั 36 กิโลเมตร โดยทางรถไฟ 40 กิโลเมตร โดยทาง

รถยนต ์ห่างจากกรุงเทพฯ 295 กิโลเมตร โดยทางรถยนต ์มีพื้นท่ีทั้งหมด 583.88 ตารางกิโลเมตร หรือ 

343,125 ไร่ สภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสูง ระหว่าง 140 - 240 เมตร จากระดบันํ้ าทะเลปานกลาง มี

ลกัษณะลาดเอียงจากทิศใตแ้ละทิศตะวนัออกไปสู่ทิศเหนือและทิศตะวนัตก มีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี ทิศ

เหนือ ติดต่อกบัอาํเภอโนนสูงและอาํเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา ทิศใต ้ติดต่ออาํเภอหนองบุญมาก 

จงัหวดันครราชสีมาและอาํเภอหนองก่ี จงัหวดับุรีรัมย ์ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอาํเภอห้วยแถลง จงัหวดั

นครราชสีมาและอาํเภอหนองหงส์ จงัหวดับุรีรัมย ์ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดั

นครราชสีมา 

3.2.3 ลกัษณะภูมิประเทศและลกัษณะทางภูมิอากาศ 

ลกัษณะภูมิอากาศของอาํเภอจกัราช มีสภาพเช่นเดียวกบัสภาพอากาศโดยทัว่ไปของ

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ แบ่งเป็น 3 ฤดูกาล ดงัน้ี ฤดูฝน เร่ิมประมาณเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม ทุกปี 

อาํเภอจกัราชจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมภาคตะวนัตกเฉียงใตไ้ม่มากนัก ฝนท่ีตกส่วนมาก เป็น

อิทธิพลของพายดีุเปรสชัน่ ซ่ึงจะผา่นเขา้มาปีละประมาณ 3-4 คร้ัง ถา้ปีใดพายดีุเปรสชัน่นอ้ยก็จะมีความ

แห้งแลง้ ฤดูหนาว เร่ิมประมาณเดือนตุลาคมถึงกุมภาพนัธ์ มีลกัษณะอากาศหนาวเยน็ซ่ึงไดรั้บอิทธิพล

จากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะลดตํ่าลงเร่ือย ๆ จนถึงปลายเดือนมกราคม หรือตน้เดือน

กุมภาพนัธ์ และฤดูร้อน เร่ิมประมาณเดือนกุมภาพนัธ์ถึงพฤษภาคม อาํเภอจกัราช อยูห่่างจากอ่าวไทย

มากและมีภูเขาขวางกั้น ฤดูร้อนค่อนขา้งร้อนและแหง้แลง้ 

3.2.4 ลกัษณะทางเศรษฐกจิ  

1) การประกอบอาชีพจากขอ้มูลพื้นฐานพบวา่ประชากรในเขตอาํเภอจกัราช โดยส่วน

ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแ้ก่ การทาํนา ทาํไร่ ทาํสวน ทาํการประมง ปศุสัตว ์รองลงมาคือ 

การประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป 
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ตารางที ่98 แสดงการประกอบอาชีพของประชากรในพื้นท่ีอาํเภอจกัราช 

อาชีพ 
เพศ 

รวม(คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ไม่มีอาชีพ 1,054 1,320 2,374 

นกัเรียน 5,273 5,358 10,631 

นกัศึกษา 391 562 953 

ทาํนา 1,210 9,929 20,139 

ทาํไร่ 713 682 1,395 

ทาํสวน 23 34 57 

ประมง 3 1 4 

ปศุสัตว ์ 14 13 27 

รับราชการ 266 206 472 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 13 16 29 

พนกังานบริษทั 129 153 282 

รับจา้งทัว่ไป 6,177 5,825 12,002 

คา้ขาย 357 590 947 

ธุรกิจส่วนตวั 41 54 95 

อ่ืนๆ 788 773 1,561 

รวมทั้งส้ิน 50,968 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ.อาํเภอจักรราช (2554)  

2) รายได ้จากขอ้มูลพบว่าตาํบลสีสุกมีรายไดเ้ฉล่ียสูงท่ีสุดจาํนวน 58,805.09 บาทต่อคนต่อปี 

รองลงมาคือ ตาํบลคลองเมืองท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียจาํนวน 55,596.50 บาทต่อคนต่อปี และพบว่าตาํบลท่ีมี

รายไดเ้ฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ ตาํบลศรีละกอ มีรายไดเ้ฉล่ียจาํนวน 40,895.32 บาทต่อคนต่อปี  

ตารางที ่99 แสดงรายไดเ้ฉล่ียของประชากรแยกรายตาํบลของอาํเภอจกัราช 

ลาํดับ ตําบล/เทศบาล รายได้เฉลีย่ต่อคนต่อปี (บาท) 

1 คลองเมือง 55,596.50 

2 จกัราช 47,568.60 

3 ทองหลาง 41,500.67 

4 ศรีละกอ 40,895.32 

5 สีสุก 58,805.09 
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ตารางที ่99 แสดงรายไดเ้ฉล่ียของประชากรแยกรายตาํบลของอาํเภอจกัราช (ต่อ) 

ลาํดับ ตําบล/เทศบาล รายได้เฉลีย่ต่อคนต่อปี (บาท) 

6 หนองขาม 47,406.98 

7 หนองพลวง 41,931.68 

8 หินโคน 45,962.16 

 เฉลีย่รายได้ต่อคนต่อปีของคนในพืน้ที่ 47,238.50 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ.อาํเภอจักราช (2554) 

3) รายจ่าย จากขอ้มูลพบวา่ในพื้นท่ีอาํเภอจกัราช มีค่าใชจ่้ายในการอุปโภคและบริโภครวมทั้ง

อาํเภอจาํนวน 720,982,795 บาทต่อปี ไดแ้ก่ ค่าใช้จ่ายเพื่อซ้ือขา้วสาร ค่าใช้จ่ายเพื่อซ้ืออาหารท่ีจาํเป็น 

ค่าใช้จ่ายเพื่อซ้ือขนมกรุบกรอบ ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั ค่า

การเดินทาง (นํ้ ามนัรถ ค่าโดยสาร) ค่านํ้ า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท ์บตัรเติมเงิน ค่าบนัเทิง หวย และการพนนั 

ค่าบุหร่ี เหลา้ ยาดอง และอ่ืน ๆ ในขณะท่ีรายจ่ายเพื่อตน้ทุนในการผลิตรวมจาํนวน 333,771,859 บาทต่อ

ปี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายค่าพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว์ ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต ค่าจ้าง ค่าแรงงาน ค่าเช่า และค่า

เคร่ืองจกัร 

ตารางที ่100 แสดงรายจ่ายภาพรวม จาํแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอาํเภอจกัราช 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 91,881,249 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 91,881,249 

ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 91,770,749 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 91,770,749 

ค่าจา้ง ค่าแรงงาน ค่าเช่า 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 78,765,038 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 78,765,038 

ค่าเคร่ืองจกัรต่างๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 71,354,823 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 71,354,823 

ค่าใชจ่้ายเพื่อการซ้ือขา้วสาร 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 49,671,503 

จาํนวนรวม 49,671,503 
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ตารางที ่100 แสดงรายจ่ายภาพรวม จาํแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอาํเภอจกัราช (ต่อ) 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ืออาหารท่ีจาํเป็น 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 179,244,586 

จาํนวนรวม 179,244,586 

ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ือขนมกรุบกรอบ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 53,388,974 

จาํนวนรวม 53,388,974 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเส้ือผา้  

เคร่ืองแต่งกาย 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 45,077,824 

จาํนวนรวม 45,077,824 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 15,677,122 

จาํนวนรวม 15,677,122 

ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา  

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 25,801,262 

จาํนวนรวม 25,801,262 

ค่าใชจ่้ายในดา้นการศึกษา 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 77,410,657 

จาํนวนรวม 77,410,657 

ค่าการเดินทาง (ค่านํ้ ามันรถ ค่า

โดยสาร) 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 63,277,795 

จาํนวนรวม 63,277,795 

ค่านํ้า ค่าไฟ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 45,815,553 

จาํนวนรวม 45,815,553 

ค่าโทรศพัท ์บตัรเติมเงิน 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 38,898,539 

จาํนวนรวม 38,898,539 
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ตารางที ่100 แสดงรายจ่ายภาพรวม จาํแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอาํเภอจกัราช (ต่อ) 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 41,842,128 

จาํนวนรวม 41,842,128 

ค่าบนัเทิง หวย และการพนนั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 12,322,531 

จาํนวนรวม 12,322,531 

ค่าบุหร่ี เหลา้ ยาดอง 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 11,354,394 

จาํนวนรวม 11,354,394 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 61,199,927 

จาํนวนรวม 61,199,927 

รวมทั้งหมด 1,054,754,654 

ท่ีมา : สาํนักงานสถิติจังหวดันครราชสีมา (2554)  
 

4) หน้ีสินและ เงินออม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อาํเภอจกัราช ปี 

พ.ศ. 2553 พบว่าเกษตรกรในพื้นท่ีมีหน้ีสินจากการกู ้ธกส. รวมกนัจาํนวน 668.6 ลา้นบาท โดยส่วน

ใหญ่กู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพจาํนวน 567 ล้านบาท กู้เพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิตและพฒันา

การศึกษารวมกนัประมาณ 47 ลา้นบาท และกูเ้พื่อชาํระหน้ีนอกระบบประมาณ 54.7 ลา้นบาท 

จากขอ้มูลของสาํนกังานพฒันาชุมชนอาํเภอจกัราช ปี พ.ศ. 2554 พบวา่ประชากรในพื้นท่ีอาํเภอ 

จกัราชมีหน้ีสินจากบญัชีครัวเรือน รวมทั้งอาํเภอจาํนวน 204,130,637.00 บาท เฉล่ียต่อครัวเรือนต่อปี

จาํนวน 15,430.54 บาท เฉล่ียต่อคนต่อปี จาํนวน 4,068.45 บาท  

ส่วนเงินออมจากบญัชีครัวเรือน รวม 253,358,860.00 บาท เฉล่ียต่อครัวเรือนต่อปี จาํนวน 

19,151.78บาท และเฉล่ียต่อคนต่อปี จาํนวน 5,049.60 บาท  

5) กลุ่มองคก์ร 

ก. กลุ่มองค์กรชุมชนและ องค์กรทางสังคมท่ีเข้มแข็งในพื้นท่ีอาํเภอจกัราช มีกลุ่ม

ประเภทกลุ่มออมทรัพย ์กลุ่มสตรีแม่บา้น ท่ีสาํคญัดงัน้ี  
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ตารางที ่101 แสดงกลุ่มองคก์รในพื้นท่ีอาํเภอจกัราช 

ช่ือกลุ่ม สมาชิก กจิกรรมหลกั ช่ือประธาน 

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ

ผลิต ระดบั 3 

105 แห่ง การออมทรัพยข์องสมาชิกในกลุ่ม ไม่มีขอ้มูล 

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ

ผลิตระดบั 2  

4 แห่ง มีการออมเงินและให้สมาชิกกูไ้ปประกอบ

อาชีพมียอดเงินสัจจะสะสม รวมทั้ งส้ิน 

48,212,920 บาท 

ไม่มีขอ้มูล 

ห มู่ บ้ า น ดํ า เ นิ น ง า น

โครงการแก้ไขปัญหา

ความยากจน 

30 

หมู่บา้น 

การสนับสนุนหมู่บ้านให้มีการพัฒนา

ชุมชนในดา้นต่าง ๆ ปัจจุบนัมีเงินออมและ

เ งิ นส นับ ส นุนจา กรัฐรวม กันทั้ ง หม ด 

8,532,051 บาท 

ไม่มีขอ้มูล 

เ ค รื อ ข่ า ย ก อ ง ทุ น

หมู่บ้านอาํเภอจกัราชมี 

109 หมู่บา้น 

12,866 คน กิจกรรมการออมเงิน และการให้สมาชิก

กู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ ปัจจุบนัมีเงิน

รวมกนัทั้งหมด 25,200,000 บาท 

7นายประจวบ 

แต่งทรัพย ์

กลุ่มอาสาพฒันาชุมชน 200 ดูแลและพฒันาชุมชนดา้นการพฒันาอาชีพ

และอ่ืน ๆ  

7น.ส.ปวณีา 

หนองบุญ 

ท่ีมา : สาํนักงานพัฒนาชุมชนอาํเภอจักราช (2554) 
 

  ข.กลุ่มผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการโอทอป อาํเภอจกัราช จงัหวดันครราชสีมา ส่วนใหญ่กลุ่ม

ผูผ้ลิตสินคา้โอทอป เน้นไปท่ีการนาํผลิตภณัฑ์ของชุมชนท่ีมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงใน

อาํเภอจกัราชมีกลุ่มผูผ้ลิตสินคา้โอทอป ดงัน้ี  
 

ตารางที ่102 แสดงรายช่ือกลุ่มท่ีผลิตสินคา้โอทอปอาํเภอจกัราช  

ช่ือกลุ่ม 
สมาชิก
(คน) 

กจิกรรมหลกั ช่ือประธานกลุ่ม/สถานทีต่ิดต่อ 

กลุ่มพฒันาอาชีพ 

จกัสาน 

30 การจกัสาน นางสมเกียรติ ไตรแป้นมะดนั 

บา้นตะกุดเครือปอก  ต.จกัราช 

กลุ่มจกัสานผกัตบชวา 35 จกัสานผกัตบชวา

รูปแบบต่างๆ  

นางทองดี ก่ิงพุดซา 

บา้นตะกุดเครือปอก  ต.จกัราช 

กลุ่มทอผา้ดา้ยประดิษฐ ์ 20 ทอผา้จากดา้ย นางหนูทิพย ์ไปนาน 

บา้นหนองขามนอ้ย ต.คลองเมือง 
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ตารางที ่102 แสดงรายช่ือกลุ่มท่ีผลิตสินคา้โอทอปอาํเภอจกัราช (ต่อ) 

ช่ือกลุ่ม 
สมาชิก
(คน) 

กจิกรรมหลกั ช่ือประธานกลุ่ม/สถานทีต่ิดต่อ 

ก ลุ่ ม ท อ ผ้า จัก ร เ พ ช ร

ไหมไทย 

32 ทอผา้ไหม นางอญัญาพร วะเรือน 

บา้นคลองเมือง  ต.คลองเมือง 

กลุ่มแปรรูปอาหาร 25 นํ้าพริกชนิดต่าง ๆ นางสมศรี ทนกระโทก 

บา้นลุงถ่อน  ต.ศรีละกอ 

กลุ่มทอผา้ 36 ทอผา้ฝ้าย ผา้ไหม นางทองสุข ปัดคาํ 

ต.คลองเมือง 

กลุ่มทอผา้ไหม 30 ทอผา้ไหม นางลาํพนัธ์ุ ยางนอก 

ต.คลองเมือง 

กลุ่มผลิตโคมไฟไม้ไผ่

ผสมเถาวลัย ์

15 ผ ลิ ต โ ค ม ไ ฟ  แ ล ะ

แจกันจากผลิตภัณฑ์

ของเถาวลัย ์

นายสนัน่ แก่นกลางดอน 

38 หมู่ท่ี 3 ต.จกัราช  

กลุ่มผลิตสบู่สมุนไพร 10 ผลิตสบู่สมุนไพรจาก

ส มุ น ไ พ ร พื้ น บ้ า น

นานาชนิด 

นางปราณี  หาญธงชยั 

60 หมู่ท่ี 4 ต.ทองหลาง  

กลุ่มผลิตท่ีนอนจากนุ่น  12 ผลิตท่ีนอนจากนุ่น นางแสงเทียน  มตัติโก 

143/1 หมู่ท่ี 10 ต.สีสุก  

กลุ่มผูผ้ลิตดอกไมจ้นัท ์ 20 ผลิตดอกไม้จนัท์และ

พวงหรีดจําหน่ายทั้ ง

ปลีกและส่ง 

นางเวยีง นาคพิมาย 

9 หมู่ท่ี 7 ต.หนองพลวง  

ก ลุ่ ม หั ต ถ ก ร ร ม จ า ก

ทะลายมะพร้าว 

5 ผลิตแจกนัจากทะลาย

มะพร้าว 

นายสมพร แทนนอก 

198 หมู่ท่ี 1 ต.หนองขาม  

กลุ่มทอเส่ือยกลาย 10 ท อ เ ส่ื อ ย ก ล า ย สี

แตกต่างหลากหลาย 

นางเตม็ เกิดทองหลาง 

9 หมู่ท่ี 7 ต.หนองพลวง  

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศ อาํเภอจักราช (2554) 

 

กลุ่มต่าง ๆ ท่ีจดัตั้ งข้ึนในพื้นท่ีอาํเภอจกัราช เป็นการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น สํานักงาน

พฒันาชุมชนอาํเภอ สํานกังานเกษตรอาํเภอ และการศึกษานอกโรงเรียน ซ่ึงการรวมกลุ่มนั้นมกัเกิดจาก

ความสนใจของแต่ละกลุ่มในการทาํอาชีพเสริมเพื่อให้มีการเพิ่มรายได้และการใช้เวลาว่างให้เกิด
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ประโยชน์ ซ่ึงมีผลการดาํเนินงานสามารถเพิ่มรายไดใ้ห้ครอบครัวและไม่ตอ้งออกไปทาํงานนอกพื้นท่ี

ปัญหาของกลุ่มท่ีพบบ่อยคือการบริหารจดัการภายในกลุ่ม และปัญหาการตลาด 

3.2.5 ลกัษณะทางสังคม  

1) ประชากร พบว่าในพื้นท่ีอาํเภอจกัราช มีจาํนวนประชากรทั้งหมด 69,928 คน เป็น

ชาย 34,910 คน เป็นหญิง 35,018 คน ตาํบลท่ีมีประชากรสูงท่ีสุดคือตาํบลศรีละกอ รองลงมาคือ ตาํบล

หนองขาม และตาํบลสีสุก 

ตารางที ่103 แสดงจาํนวนครัวเรือน และจาํนวนประชากรแยกรายตาํบล ของอาํเภอจกัราช 

ช่ือตําบล/เทศบาล 
จํานวน

ครัวเรือน 
จํานวนประชากร รวมประชากร 

หญงิ (คน) ชาย (คน) 

1 ตาํบลจกัราช 2,217 4,066 4,031 8,097 

2 ตาํบลหินโคน 1,685 3,253 3,347 6,600 

3 ตาํบลสีสุก 2,251 4,290 4,292 8,582 

4 ตาํบลทองหลาง 1,905 3,884 3,862 7,746 

5 ตาํบลหนองพลวง 2,002 3,767 3,742 7,509 

6 ตาํบลศรีละกอ 2,475 4,987 4,878 9,865 

7 ตาํบลหนองขาม 2,353 4,662 4,700 9,362 

8 ตาํบลคลองเมือง 1,955 4,160 4,236 8,396 

9 เทศบาลตาํบลจกัราช 3,827 1,957 1,887 3,844 

รวมทั้งอาํเภอ 69,928 35,018 34,910 69,928 

ท่ีมา : ท่ีทาํการปกครองอาํเภอจักราช (2554) 

 

จากการสํารวจจาํนวนประชากรท่ีอาศยัอยูจ่ริง ณ วนัสํารวจ จาํแนกตามช่วงอายุผลการจดัเก็บ

ขอ้มูลความจาํเป็นพื้นฐานระดบัอาํเภอ (จปฐ.2) ปี พ.ศ. 2554 ของสํานกังานพฒันาชุมชนอาํเภอจกัราช 

พบวา่อาํเภอจกัราชมีประชากรอยูใ่นช่วงอายรุะหวา่ง 18 ปี – 60 ปี มากท่ีสุด จาํนวน 31,820 คน ในขณะ

ท่ีมีประชากรในวยัเด็กจนถึงเยาวชนประมาณ 13,004 คน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ตารางที ่104 แสดงช่วงอายขุองประชากรจาํแนกตามเพศ ในอาํเภอจกัราช 

ช่วงอายุประชากร (ปี) 
เพศ 

จํานวนรวม (คน) 
ชาย(คน) หญงิ(คน) 

นอ้ยกวา่ 1 ปี 158 139 297 

1 – 2 467 456 923 

3 – 5 974 964 1,938 
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ตารางที ่104 แสดงช่วงอายขุองประชากรจาํแนกตามเพศ ในอาํเภอจกัราช (ต่อ) 

ช่วงอายุประชากร (ปี) 
เพศ 

จํานวนรวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (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 

มากกวา่ 60 ปีข้ึนไป 2,993 3,151 6,144 

รวมทั้งหมด 25,452 25,516 50,968 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ.อาํเภอจักราช (2554) 

หมายเหต ุ*จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจาการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีอยู่ในทะเบียนบ้านได้  
 

2) ดา้นการศึกษา  

  ก. ระดับการศึกษาของประชากรในพื้นท่ีอาํเภอจกัราช โดยส่วนใหญ่จบการศึกษา

ระดบัชั้นประถมศึกษาในช่วงชั้น ป.4 - ป.6 รองลงมาคือ ผูท่ี้จบการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  

ตารางที ่105 แสดงขอ้มูลระดบัการศึกษาของประชากรอาํเภอจกัราช 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ไม่เคยศึกษา 779 969 1,748 

ตํ่ากวา่ ป.4 2,523 2,639 5,162 

ป.4-6 14,006 13,707 27,713 

ม.ศ. 1-3 76 60 136 

ม.1-3 3,711 3,247 6,958 

ม.ศ.4-5 28 27 55 

ม.4-6 1,624 1,967 3,591 

ปวช. 178 147 325 

ปวส. 290 269 559 

ปริญญาตรี 495 741 1,236 

ปริญญาโท 22 10 32 
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ตารางที ่105 แสดงขอ้มูลระดบัการศึกษาของประชากรอาํเภอจกัราช (ต่อ) 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ปริญญาเอก 3 9 12 

อ่ืนๆไม่ระบุ 1,717 1,724 3,441 

รวมทั้งหมด 25,452 25,516 50,968 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ.อาํเภอจักราช (2554) 

หมายเหต ุ*จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจาการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีอยู่ในทะเบียนบ้านได้  
 

ข. สถานศึกษา ครู และนกัเรียน อาํเภอจกัราชมีโรงเรียนจาํนวน 46 แห่ง มีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

จาํนวน 20 แห่ง มีครูจาํนวน 531 คน มีนกัเรียนจาํนวน 9,831 คน โดยเฉล่ียครู 1 คนต่อจาํนวนนกัเรียน 

19 คน  

การศึกษาของเด็กก่อนวยัเรียน มีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทุกตาํบล มีโรงเรียนระดบัประถม โรงเรียนขยาย

โอกาสท่ีเพียงพอต่อการศึกษา นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาได้สะดวกเน่ืองจาก

สถาบนัอุดมศึกษาในตวัเมืองจงัหวดันครราชสีมาอยูใ่กล ้ 
 

ตารางที ่106 แสดงจาํนวนโรงเรียน จาํนวนนกัเรียนและจาํนวนครู อาํเภอจกัราช 

ตําบล/เทศบาล 
จํานวนโรงเรียน จํานวน

นักเรียน 
จํานวน

ครู ศูนย์พฒันาเดก็เลก็ ประถม มธัยม ขยายโอกาส 

1 ตาํบลจกัราช 2 5 0 0 721 42 

2 ตาํบลหินโคน 1 2 0 2 699 44 

3 ตาํบลสีสุก 1 4 0 1 903 53 

4 ตาํบลทองหลาง 3 3 0 1 869 47 

5 ตาํบลหนองพลวง 1 3 0 1 866 47 

6 ตาํบลศรีละกอ 3 7 0 1 937 62 

7 ตาํบลหนองขาม 3 6 0 2 941 60 

8 ตาํบลคลองเมือง 5 5 0 1 880 49 

9 เทศบาลตาํบลจกัราช 1 1 1 0 3,015 127 

รวมทั้งอาํเภอ 20 36 1 9 9,831 531 

ท่ีมา : สาํนักงานเขตการศึกษาท่ี 2 นครราชสีมา (2554) 

ค. การศึกษาอ่ืน ๆ จากขอ้มูลศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั อาํเภอจกัราช 

ในปี พ.ศ. 2554 พบวา่ในพื้นท่ีมีศูนยก์ารเรียนชุมชนท่ีจดัตั้งในพื้นท่ีอาํเภอจกัราช จาํนวน 8 แห่ง ดงัน้ี  

- ศูนยก์ารเรียนชุมชนตาํบลทองหลาง ตั้งอยูท่ี่ หมู่ท่ี 5 ตาํบลหนองขาม อาํเภอจกัราช 



179 

 

- ศูนยก์ารเรียนชุมชนตาํบลจกัราช ตั้งอยูท่ี่ บา้นโนนพฤกษ ์หมู่ท่ี 2 ตาํบลจกัราช  

- ศูนยก์ารเรียนชุมชนตาํบลหนองพลวง ตั้งอยูท่ี่ บา้นบุ  หมู่ท่ี 8 ตาํบลหนองพลวง  

- ศูนยก์ารเรียนชุมชนตาํบลศรีละกอ ตั้งอยูท่ี่ บา้นละกอ  หมู่ท่ี 3 ตาํบลศรีละกอ  

- ศูนยก์ารเรียนชุมชนตาํบลสีสุก ตั้งอยูท่ี่  บา้นสีสุก หมู่ท่ี 1 ตาํบลสีสุก  

- ศูนยก์ารเรียนชุมชนตาํบลหินโคน ตั้งอยูท่ี่ บา้นหินโคน หมู่ท่ี  1 ตาํบลหินโคน  

- ศูนยก์ารเรียนชุมชนตาํบลหนองขาม ตั้งอยูท่ี่ หมู่ท่ี 1 ตาํบลหนองขาม  

- ศูนยก์ารเรียนชุมชนตาํบลคลองเมือง ตั้งอยูท่ี่ หมู่ท่ี 6 ตาํบลคลองเมือง  

3) ดา้นการสาธารณสุข 

 ก. สถานบริการดา้นการสาธารณสุขและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในพื้นท่ีอาํเภอจกัราช 

มีรายละเอียดดงัน้ี  

ตารางที ่107 แสดงสถานท่ีบริการสาธารณสุข ของอาํเภอจกัราช  

สถานบริการสาธารณสุข จํานวน (แห่ง) หมายเหตุ 

โรงพยาบาลประจาํอาํเภอ   1 ขนาด 60 เตียง 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน 9  

โรงพยาบาลเอกชน   0  

คลินิกเอกชน 12  

สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ 1  

ร้านขายยาแผนปัจจุบนั   8  

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอจักราช (2554) 
 

ข. บุคลากรทางดา้นสาธารณสุข (ไม่นบัรวมเอกชน) ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึงบุคลากรในโรงพยาบาล

อาํเภอจกัราชมีบุคลากรดงัน้ี  

ตารางที ่108 แสดงจาํนวนบุคลากรทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข อาํเภอจกัราช 

บุคลากร จํานวน (คน) ประชากรต่อเจ้าหน้าทีท่างการแพทย์ 1 คน 

แพทย ์ 9 7,769 

ทนัตแพทย ์ 3 23,309 

เภสัชกร 6 11,654 

พยาบาลวชิาชีพ 55 1,271 

ทนัตาภิบาล 3 23,309 
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ตารางที ่108 แสดงจาํนวนบุคลากรทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข อาํเภอจกัราช (ต่อ) 

บุคลากร จํานวน (คน) ประชากรต่อเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ 1 คน 

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 5 13,986 

เจ้าหน้าท่ีประจาํโรงพยาบาลอาํเภอ 95 736 

เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขประจาํอาํเภอและ

ประจาํโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล 

43 1,626 

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น  1,415 50 

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอจักราช (2554) 
 

 ค. สถานการณ์ดา้นสาธารณสุข จากขอ้มูลพบวา่ ในพื้นท่ีอาํเภอจกัราช มีโรคท่ีตอ้งเฝ้าระวงัทาง

ระบาดวทิยา 10 อนัดบั ดงัน้ี  

ตารางที ่109 แสดงโรคท่ีตอ้งเฝ้าระวงัทางระบาดวทิยา 10 อนัดบั ของอาํเภอจกัราช  

อนัดบั โรค จาํนวนป่วย จาํนวนตาย อตัราป่วย 

1 อุจจาระร่วง 1,286 0 1,911.87 

2 อาหารเป็นพิษ 288 0 428.16 

3 ไขห้รือไขไ้ม่ทราบสาเหตุ 287 0 426.68 

4 ปอดบวม 93 0 138.26 

5 สุกใส 47 0 69.87 

6 ไขแ้ดงก่ี (ไขเ้ลือดออก) 39 0 57.98 

7 โรคมือเทา้ปาก 28 0 41.63 

8 วณัโรคปอด 24 0 35.68 

9 โรคตาแดง 23 0 34.19 

10 บิด 15 0 22.30 

ท่ีมา : โรงพยาบาลอาํเภอจักราช (2554)  

ง. อตัราการเปล่ียนแปลงของประชากร อตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนประชากร ขอ้มูลจาก

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบวา่ในปี พ.ศ. 2549 – 2553 ในพื้นท่ีอาํเภอจกัราช มีอตัราการ

เปล่ียนแปลงของจาํนวนประชากร โดยใชอ้ตัรา 1 : 1,000 ของประชากร ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางที ่110 แสดงอตัราการเปล่ียนแปลงของประชากรอาํเภอจกัราช  

ปี พ.ศ. จํานวนประชากร อตัราการเปลี่ยนแปลง 

2549 69,084 - 

2550 69,277 0.28 

2551 69,462 1.04 

2552 69,794 0.64 

2553 70,117 0.63 

ท่ีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553) 

 

 4) ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น การรักษาความสงบเรียบร้อยของอาํเภอจกัราช มีสถานี

ตาํรวจภูธรทาํหน้าท่ีดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภยัในชีวิต และทรัพยสิ์นของประชาชน 

จาํนวน 2 แห่ง ไดแ้ก่ สถานีตาํรวจภูธรจกัราช และสถานีตาํรวจภูธรสีสุก และมีตูย้ามท่ีพกัสายตรวจ 

จาํนวน 10 แห่ง ดงัน้ี ตูย้ามจกัราช 1 แห่ง ตูย้ามหนองพลวง 1 แห่ง ตูย้ามคลองเมือง 1 แห่ง ตูย้ามหิน

โคน 1 แห่ง ตูย้ามทองหลาง 1 แห่ง ตูย้ามหนองขาม 1 แห่ง ตูย้ามสีสุก 3 แห่ง และตูย้ามศรีละกอ 1 แห่ง  

มีสถานีตาํรวจ 2 แห่ง คือ สถานีตาํรวจภูธรจกัราช มีตาํรวจระดบัสัญญาบตัรจาํนวน 10 คน และ

ตาํรวจระดบัชั้นประทวนจาํนวน 68 คน และสถานีตาํรวจภูธรสีสุก มีตาํรวจชั้นสัญญาบตัรจาํนวน 1 คน 

และชั้นประทวน 30 คน โดยมีการจดัสายตรวจป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม ไดแ้ก่ สายตรวจ

เดินเทา้ในเขตเทศบาล สายตรวจจราจร สายตรวจจกัรยานยนต ์สายตรวจพิเศษ (สายสืบ) และสายตรวจ

รับผดิชอบแต่ละตาํบล และมีงานดา้นมวลชนสัมพนัธ์ โดยการจดัชุดชุมชนและมวลชนสัมพนัธ์ ออก

ร่วมปฏิบติังานกับหน่วยอาํเภอเคล่ือนท่ี บริการประชาชน ตดัผมนกัเรียน และประชาชน เดือนละ 1 

คร้ัง 

ตารางที ่111 แสดงสถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม ของสถานีตาํรวจภูธรอาํเภอจกัราช ปี พ.ศ. 2553 

ประเภทความผดิ 
จํานวน คดี  

รับแจ้ง จับกุม 

1. คดีอุกฉกรรจแ์ละสะเทือนขวญั 1 1 

- ชิงทรัพย ์(รวม) 1 1 

2.คดีชีวติ  ร่างกาย  และเพศ 13 11 

- พยายามฆ่า 4 2 

- ทาํร้ายร่างกาย 6 6 

- ข่มขืนกระทาํชาํเรา 2 2 
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ตารางที ่111 แสดงสถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม ของสถานีตาํรวจภูธรอาํเภอจกัราช ปี พ.ศ. 2553 (ต่อ) 

ประเภทความผดิ 
จํานวน คดี  

รับแจ้ง จับกุม 

3. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย ์ 10 8 

- ลกัทรัพย ์ 7 5 

- ชิงทรัพย ์(รวม) 1 1 

- ทาํใหเ้สียทรัพย ์ 2 2 

4. คดีท่ีน่าสนใจ 3 2 

- โจรกรรมรถจกัรยานยนต ์ 1 1 

- ฉอ้โกง 1 0 

- ยกัยอก 1 1 

5. คดีท่ีรัฐเป็นผูเ้สียหาย 146 358 

6. อาวธุปืนธรรมดา 7 10 

7. อาวธุสงคราม (ระเบิด) 2 2 

8.การพนนั 137 336 

- การพนนัทัว่ไป 93 286 

- การพนนัสลากกินรวบ 7 7 

- ยาเสพติด 36 40 

- ปรามปราม (ไมพ้ะยงู) 1 3 

9. คดีอุบติัเหตุ 21 0 

ท่ี : สถานีตาํรวจภูธรจักราช (2553) 

5) ดา้นศาสนา ประชาชนส่วนใหญ่ของอาํเภอจกัราช นบัถือศาสนาพุทธ มีวดั 27 แห่ง สํานกั

สงฆ ์24 แห่ง ท่ีพกัสงฆ ์22 แห่ง ภิกษุสามเณร 358 รูป ในปัจจุบนัการบวชมกัจะบวชในระยะเวลาสั้น ๆ 

เน่ืองจากมีภารกิจในเร่ืองการประกอบอาชีพการงานของประชาชน 

6) ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ในพื้นท่ีอาํเภอจกัราชยงัมีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวกบัดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี  

-  ดา้นหัตถกรรมและดา้นอาหารในพื้นท่ี ไดแ้ก่ นางทองสุข ปัดคาํ อยู่บา้นเลขท่ี189/1 

หมู่ 3 ตาํบลคลองเมือง การผลิตผา้ไหมและผา้ฝ้าย นางส้มเกล้ียง แบนกระโทก อยูบ่า้นเลขท่ี 141 หมู่ 10 

ตาํบลสีสุก การทาํขนมไทย นายเพชร ย่ามกลาง อยู่บา้นเลขท่ี 149 หมู่ 10 ตาํบลสีสุก ทาํเคร่ืองคนตรี

ไทย นายสมพร แทนนอก อยูบ่า้นเลขท่ี 198 หมู่ 1 ตาํบลหนองขาม หตัถกรรมจากทลายมะพร้าว นายใบ 

จิตทองหลาง อยูบ่า้นเลขท่ี 104 หมู่ 8 ตาํบลจกัราช สานแหจบัปลา นางประยรู บงักระโทก อยูบ่า้นเลขท่ี 

3 หมู่ 8 ตาํบลจกัราช ทอเส่ือกก 
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 7) วฒันธรรมประเพณีอาํเภอจกัราชไดจ้ดักิจกรรมวฒันธรรมประเพณี ไดแ้ก่ ประเพณีแห่เทียน

พรรษา (องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่งจดัร่วมกนั) ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต ์และ

ประเพณีเก่ียวกับพระพุทธศาสนา ส่วนวฒันธรรมประเพณีท้องถ่ินได้แก่ การละเล่นเพลงโคราช 

ประเพณีบุญบั้งไป ประเพณีออกพรรษา (แข่งขนัเรือตาํบลหนองพลวง) 

 8) กีฬาและนนัทนาการ อาํเภอจกัราชมีสนามกีฬา เป็นสนามกีฬาท่ีมีอยูใ่นโรงเรียนจาํนวน 37 

แห่ง เป็นสนามหญา้ท่ีไม่ไดม้าตรฐาน ลกัษณะการใชป้ระโยชน์ใชแ้ข่งขนักีฬาโรงเรียน และกีฬาตาํบล

ในเขตพื้นท่ี  

 อาํเภอจกัราชมีสวนสาธารณะ จาํนวน 1 แห่ง ประกอบดว้ยสนามฟุตซอล สนามเซปักตะกร้อ 

สนามวอลเลย์บอล เคร่ืองออกกาํลังกาย สระนํ้ า และสถานท่ีสําหรับวิ่งออกกาํลังกาย อยู่ในความ

รับผดิชอบของเทศบาลตาํบลจกัราช  
 

3.2.6 ลกัษณะทางการเกษตร 

1) ดา้นกสิกรรม 1จากรายงานผล พื้นท่ีทาํการเกษตร1 และรายงานอาชีพเกษตรกร1 ประจาํ

ศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาํตาํบล อาํเภอจกัราช1 ประจาํปี พ.ศ. 2554 พบวา่ มี

พื้นท่ีทาํการเกษตรทั้งส้ินจาํนวน 272,586 ไร่ ครอบครัวเกษตรกรจาํนวน 11,818 ครอบครัว มีการปลูก

พืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญั ๆ แยกได ้ดงัน้ี 

ตารางที ่112 แสดงพื้นท่ีทาํการเกษตรและครัวเรือนเกษตรกรแยกเป็นรายตาํบล อาํเภอจกัราช 

ตาํบล 
พืน้ที่

ทั้งหมด 

จาํนวน

ครัวเรือน

เกษตร 

ขนาดพืน้ทีแ่บ่งตามการทาํการเกษตร 

นา ไร่ สวน 
เลีย้ง

สัตว์ 

ประมง

เพาะเลีย้ง 
รวม 

จกัราช  55,273  1,292  10,858 13,342 1,060 80 0 25,340  

ทองหลาง  16,193  1,610  6,892 6,724 1,906 671 0 16,193  

สีสุก  50,790  1,476  12,583 29,095 1,224 0 327 43,229  

หนองขาม  79,073  1,578  18,120 18,995 240 280 75 37,710  

หนองพลวง  30,818  1,656 15,900 5,000 300 280 0 21,480  

ศรีละกอ  62,642  1,640 25,876 28,361 7,051 0 0 61,288  

คลองเมือง  39,987  1,395 15,285 16,850 0 524 85 32,744  

หินโคน  36,432  1,171 8,965 24,575 1,062 0 0 34,602  

รวม 371,208  11,818 114,479  142,942  12,843  1,835  487  272,586  

1ท่ีมา : ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาํตาํบล อาํเภอจักราช (2554) 
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ตารางที ่113 แสดงการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นท่ีอาํเภอจกัราช ประจาํปี พ.ศ. 2554 

พชืเศรษฐกจิ พืน้ที่ ผลผลติโดยเฉลีย่ (ตัน/ปี) จํานวนครัวเรือน 

ขา้ว 106,181 47,781 6,711 

ขา้วโพด 1,392 1,223.6 138 

มนัสาํปะหลงั 62,184 124,360 4,421 

ออ้ย 54,234 48,810.6 7,520 

ผกั 1,812 800 400 

ท่ีมา : สาํนักงานเกษตรอาํเภอจักราช (2553) 
 

 2) ดา้นปศุสัตว ์จากรายงานสํานกังานปศุสัตวอ์าํเภอจกัราช ปี พ.ศ. 2554 พบวา่มีเกษตรกรใน

พื้นท่ีทาํการปศุสัตวจ์าํนวน 6,229 ครอบครัว ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เล้ียงไก่เน้ือมากท่ีสุด รองลงมาเป็นการ

เล้ียงโคเน้ือ ดงัน้ี  

ตารางที ่114 แสดงการทาํปศุสัตวใ์นพื้นท่ีอาํเภอจกัราช ปี พ.ศ. 2553 

ประเภทสัตว์ จํานวน (ตัว) จํานวนครัวเรือน 

ววัเน้ือ 12,603 2,038 

กระบือ 626 124 

สุกร 9,263 377 

แพะ  44 5 

ไก่เน้ือ 229,156 5,926 

เป็ด 9,370 610 

ท่ีมา : สาํนักงานปศุสัตว์อาํเภอจักราช (2553) 
 

3) ดา้นประมง จากขอ้มูลสาํนกังานประมงอาํเภอจกัราช ปี พ.ศ. 2553 พบวา่ในพื้นท่ีมีเกษตรกร

ท่ีเพาะเล้ียงปลานํ้าจืดจาํนวน 930 ครัวเรือน มีจาํนวน 930 บ่อ มีพื้นท่ีเพาะเล้ียงทั้งหมด 813 ไร่ ปริมาณท่ี

จบัไดใ้นแต่ละปีอยูท่ี่ประมาณ 23,250 กิโลกรัมต่อปี แต่โดยส่วนใหญ่เป็นการเพาะเล้ียงเพื่อการบริโภค

ในครัวเรือนมากกวา่การทาํเพื่อการคา้ 
 

3.2.7 ลกัษณะทางอุตสาหกรรม  

   สถานประกอบการอุตสาหกรรม อาํเภอจกัราชมีโรงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ี 1 แห่ง ซ่ึง

เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีขนาดใหญ่ มีแรงงานมากกว่า 4,000 คน คือ ศูนยซี์เบิร์ด อุตสาหกรรมดงักล่าวมี

ความตอ้งการแรงงานฝีมือจาํนวนมากเพื่อการผลิตและการขยายกิจการของโรงงาน 
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 3.2.8 ลกัษณะทางพาณชิยกรรม  

  1) ดา้นพาณิชยกรรม 

- ธนาคาร อาํเภอจกัราชมีสาขาของธนาคารพาณิชยท่ี์บริการในพื้นท่ี 3 สาขา 

ไดแ้ก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จาํนวน 1 แห่ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)

สาขาจกัราช จาํนวน 1 แห่ง และธนาคารออมสิน สาขาจกัราช จาํนวน 1 แห่ง 

- สถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิงทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก รวม

ทั้งหมด 24 แห่ง  

- สหกรณ์ ในพื้นท่ีอาํเภอจกัราชมีสหกรณ์จาํนวน 1 แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตร

จกัราช จาํกดั จาํนวนสมาชิก 4,579 คน ทุนเรือนหุน้ 60 ลา้นบาท 

- มีร้านขายทองคาํ จาํนวน 3 แห่ง  

- มีร้านคา้ปลีกจาํนวน 455 แห่ง 

- มีร้านคา้ส่งจาํนวน 35 แห่ง 

- องคก์รทางการเงินของชุมชนและหมู่บา้นจาํนวน 115 แห่ง (กองทุนเงินลา้น)  

- มีองคก์รพฒันาเอกชนท่ีทาํงานพฒันาในพื้นท่ี จาํนวน 1 แห่ง คือ ศูนยพ์ฒันา

หมู่บา้นแบบผสมผสาน 

  2) การบริการ ท่ีพกั ร้านอาหารท่ีไดม้าตรฐานในพื้นท่ีอาํเภอจกัราชมีสถานบริการท่ีพกั 

ท่ีประชุมและสัมมนาจาํนวน 1 แห่ง คือ ศูนยพ์ฒันาหมู่บา้นแบบผสมผสาน  

  3) การท่องเท่ียว สถานท่ีท่ีมีศักยภาพและน่าจะพฒันาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวและ

สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจไดมี้ดงัน้ี  

- 4ลาํห้วยฉมวก อยู่ตาํบลหินโคน ติดบา้นโนนมะนาว หมูท่ี 4 ลักษณะคล้าย

ชายหาดเวลาท่ีนํ้าข้ึนเดือนพฤษภาคม และนํ้าจะลดลงในเดือนสิงหาคม 

- ลาํตะกุดทองหลาง อยูท่ี่ตาํบลทองหลาง เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีลาํกุดซ่ึงเป็น

ลาํนํ้ามูลท่ีไหลผดิเส้นทางแลว้เกิดเป็นลาํ4นํ้าท่ีสะอาด มีธรรมชาติท่ีสวยงาม ชาวบา้นใชพ้ื้นท่ีสําหรับการ

ปลูกพริก ปลูกผกั รอบ ๆ ลาํนํ้า 

- 4สวนสาธารณะหนองไทรงาม4 4อยูท่ี่ตาํบลหนองขาม เป็นสถานท่ีท่ีมีตน้ไมข้ึ้น

รวมกนัเป็นบริเวณกวา้ง ขนาดพื้นท่ีประมาณ 7–10 ไร่ เหมาะสาํหรับการพกัผอ่น อ่านหนงัสือ ชมนก 

- 4 สวนสมุนไพรพ่อเพชร4 4บา้นโนนตาพรม ตาํบลศรีละกอ อาํเภอจกัราช เป็น

สวนสมุนไพรของนายเพชร ดาํเหล็ก มีพื้นท่ี 50 ไร่ เป็นศูนยร์วมเวชภณัฑ์และพืชสมุนไพรผลิตยาตม้

แผนโบราณและยาผงลูกกลอนจาก สมุนไพร ตามเจตนารมณ์ท่ีพ่อเพชร ตอ้งการให้เป็นศูนยถ่์ายทอด

ความรู้ในเร่ืองราวตาํรายาสมุนไพร แผนโบราณเพื่อใหค้นรุ่นหลงัหนัมาศึกษาอนุรักษ ์
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3.2.9 ลกัษณะทางโครงสร้างพืน้ฐาน 

  1) การคมนาคม เส้นทางการคมนาคมในอาํเภอจกัราชมีดงัน้ี  

- มีถนนสายหลกั 1 สาย คือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 (เพชรมาตุคลา) 

เป็นถนนเช่ือมระหวา่งจงัหวดันครราชสีมา กบัจงัหวดับุรีรัมย ์สามารถใชค้มนาคมไดเ้ป็นปกติ 

- ถนนท่ีอยู่ในการดูแลของกรมทางหลวงชนบทจาํนวน 6 สาย สามารถใช้

คมนาคมไดต้ามปกติ 

- ถนนท่ีอยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจาํนวน 268 สาย 

สามารถใชค้มนาคมไดต้ามปกติ 

- ถนนลูกรังท่ีเช่ือมระหว่างหมู่บา้น และตาํบลจาํนวน 409 สาย ใชก้ารไดดี้ใน

ฤดูแลง้แต่ในฤดูฝนใชส้ัญจรลาํบากซ่ึงจะตอ้งมีการวางแผนเพื่อการพฒันาในอนาคต 

- รถไฟขบวนข้ึน-ล่องระหวา่งกรุงเทพฯ อุบลราชธานี และนครราชสีมา บุรีรัมย ์

สุรินทร์ อุบลราชธานี มีสถานีรถไฟ จาํนวน 3 แห่ง คือ สถานีรถไฟหนองมโนรมย ์ สถานีรถไฟจกัราช 

และสถานีรถไฟหินโคน 

  2) การโทรคมนาคม การติดต่อส่ือสาร การบริการโทรศพัทส์าธารณะในพื้นท่ีมีความ

จาํเป็นนอ้ยลงเน่ืองจากมีการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแทน หอกระจายข่าวมีจาํนวน 102 แห่ง ใชป้ระโยชน์

ในการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร และขอ้มูลความรู้ต่าง ๆ 

  3) การประปา นํ้ าด่ืม การประปาในหมู่บา้น ตาํบลส่วนใหญ่เป็นประปานํ้ าดิบในบาง

พื้นท่ีไม่พอใชใ้นฤดูแลง้และไม่สะอาดโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ตารางที ่115 แสดงจาํนวนหมู่บา้นท่ีมีระบบประปาจาํแนกตามตาํบล อาํเภอจกัราช 

ตําบล/เทศบาล จํานวนหมู่บ้าน มีระบบประปา ไม่มีระบบประปา หมายเหตุ 

ตาํบลจกัราช 14 14 0  

ตาํบลหินโคน 11 4 7 ใชร่้วมกนั 

ตาํบลสีสุก 15 12 3 ใชร่้วมกนั 

ตาํบลทองหลาง 10 7 3 ใชร่้วมกนั 

ตาํบลหนองพลวง 16 4 12 ใชร่้วมกนั 

ตาํบลศรีละกอ 17 17 0  

ตาํบลหนองขาม 15 13 2 ใชร่้วมกนั 

ตาํบลคลองเมือง 11 9 2 ใชร่้วมกนั 

เทศบาลตาํบลจกัราช 6 2 4 ใชร่้วมกนั 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอจักราช (2554) 
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4) แหล่งนํ้ า อาํเภอจกัราชมีแหล่งนํ้ าทั้งท่ีเป็นบ่อส่วนตวัและบ่อนํ้ าสาธารณะเป็นหลกั ส่วนบ่อ

นํ้ าบาดาล ถังเก็บนํ้ าและโอ่งนํ้ าขนาดใหญ่นั้นไม่มีเน่ืองจากชาวบ้านโดยส่วนใหญ่หันไปใช้ระบบ

นํ้าประปาแทน เน่ืองจากมีลาํนํ้าธรรมชาติไหลผา่นสองสายไดแ้ก่ ลาํนํ้ ามูล และลาํนํ้ าจกัราช ครอบคลุม

พื้นท่ีตาํบลหนองพลวง ตาํบลจกัราช เทศบาลตาํบลจกัราช ตาํบลสีสุก และตาํบลทองหลาง ทาํให้มี

ปริมาณนํ้าเพียงพอในการใชเ้พื่อการเกษตรและการอุปโภค ประกอบกบัอ่างเก็บนํ้ าลาํฉมวก ครอบคลุม

พื้นท่ีตาํบลหนองขาม ตาํบลหินโคน ท่ีมีปริมาณนํ้ าเก็บกกัท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการส่งผลให้ปัญหา

การขาดแคลนนํ้าไม่รุนแรง 

ตารางที ่116 แสดงประเภทและจาํนวนแหล่งนํ้าอาํเภอจกัราชระหวา่ง ปี พ.ศ. 2552 - 2554 

ประเภทแหล่งนํา้ 
2552 2553 2554 

ทั้งหมด 
ทีใ่ช้ได้ 

ในฤดูแล้ง 
ทั้งหมด 

ทีใ่ช้ได้ 

ในฤดูแล้ง 
ทั้งหมด 

ทีใ่ช้ได้ 

ในฤดูแล้ง 

บ่อส่วนตวั 388 334 388 334 8 8 

บ่อสาธารณะ 178 98 178 98 194 98 

บ่อนํ้าบาดาล   189 170 159 80 56 15 

ถงัเก็บนํ้า 235 235 98 98 89 56 

โอ่งนํ้าขนาดใหญ่ 2,356 2,356 1,867 1,867 1,267 1,000 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ.อาํเภอจักราช (2554) 
 

ตารางที ่117 แสดงประเภทและจาํนวนแหล่งนํ้า จาํแนกรายตาํบล อาํเภอจกัราช  

ตําบล 
แหล่งนํา้ 

สระนํา้ ฝาย อ่างเกบ็นํา้ ลาํนํา้ 

ตาํบลจกัราช 9 5 1 2 

ตาํบลหินโคน 14 14 1 2 

ตาํบลสีสุก 16 4 2 1 

ตาํบลทองหลาง 10 1 0 1 

ตาํบลศรีละกอ 17 2 0 1 

ตาํบลหนองขาม 39 7 1 3 

ตาํบลคลองเมือง 16 10 4 0 

เทศบาลตาํบลจกัราช 3 0 0 1 

ตาํบลหนองพลวง 21 3 0 2 

รวม 145 46 9 13 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอจักราช (2554) 
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5)ไฟฟ้า ในพื้นท่ีอาํเภอจกัราชพบว่า ไม่มีปัญหาในการบริการไฟฟ้าในครัวเรือน เน่ืองจากใน

พื้นท่ีมีการบริการไฟฟ้าครบร้อยละ 100 ของครัวเรือน ราษฎรท่ีมีอาชีพทางการเกษตรยงัมีความตอ้งการ

ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบา้งในบางพื้นท่ีท่ีตอ้งการปลูกพืชในฤดูแลง้ 

 3.2.10 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

1)  ทรัพยากรดิน ดินย ังคงมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก แต่การประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมในพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นการเกษตรเชิงเด่ียว รวมทั้งสภาพพื้นท่ีเป็นพื้นท่ีลาดเอียง ลกัษณะดิน

และสภาพดินทัว่ไปเป็นดินร่วนปนทรายและดินตะกอนมีพื้นท่ีสูงตํ่าสลบักนัจะมีการระบายนํ้ าท่ีดี และ

มีการชะลา้งสูง ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีทาํใหคุ้ณภาพของดินเส่ือมโทรมและขาดความอุดมสมบูรณ์อยา่งรวดเร็ว  

 2) ทรัพยากรนํ้า แหล่งนํ้าธรรมชาติท่ีสาํคญั ประกอบดว้ย 

- ลาํมูล ไหลจากทิศใตข้ึ้นไปทิศเหนือผา่นอาํเภอโชคชยั อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ 

และไหลไปทิศตะวนัออกเฉียงเหนือผ่านตาํบลทองหลาง ตาํบลหนองพลวง อาํเภอจกัราช และไหลไป

ยงัอาํเภอพิมาย ระยะทางประมาณ 31 กิโลเมตร 

- ลาํจกัราช ไหลจากอาํเภอหนองบุญมากไปทางทิศเหนือ ผา่นตาํบลสีสุก ตาํบล

ศรีละกอ ตาํบลจักราช ตาํบลหนองพลวงและไหลผ่านไปยงัอําเภอพิมาย ระยะทางประมาณ 29 

กิโลเมตร 

- ลาํฉมวก ไหลจากอาํเภอหนองหงส์ จงัหวดับุรีรัมย ์ข้ึนไปทิศเหนือ ผา่นตาํบล

หนองขาม ไปส้ินสุดท่ีอ่างเก็บนํ้ าลําฉมวกบ้านโนนเสมา ตาํบลหินโคน อาํเภอจักราช ระยะทาง

ประมาณ 16 กิโลเมตร 

3) ทรัพยากรป่าไม ้ พื้นท่ีป่าไมอ้าํเภอจกัราช มีป่าสงวนแห่งชาติ จาํนวน 4 แห่ง พื้นท่ี

ทั้งหมด 264,931 ไร่ หรือ 423.89 ตารางกิโลเมตร ดงัน้ี 

- ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองเต็งและป่าจกัราช เป็นป่าตามโครงการพระราชดาํริ

ของจงัหวดันครราชสีมา เป็นป่าผนืใหญ่ค่อนขา้งสมบูรณ์ มีพื้นท่ีจาํนวน 10,000 ไร่ 

- ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าชา้งและป่าหินดาษ มีพื้นท่ีจาํนวน 219,931 ไร่ 

- ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าชา้งและป่าหนองกระทิง มีพื้นท่ีจาํนวน 30,000 ไร่ 

- ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเต็งและป่าจกัราช (แปลง 2) มีพื้นท่ีจาํนวน 5,000 

ไร่ สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ มีไมก้ระยาเลยชนิดต่าง ๆ โดยทัว่ไปเป็นป่าเส่ือมโทรมถูก

ราษฎรบุกรุกยดึถือครอบครองเขา้ทาํประโยชน์ทาํกินและอยูอ่าศยั ปัจจุบนัจึงมีสภาพเป็นป่าหยอ่ม ๆ ไม่

เป็นพื้นป่าเดียวกนั 

- ป่าชุมชน จาํนวน 2 แห่ง ไดแ้ก่ ป่าชุมชนบา้นโนนพฤกษ ์ ท่ีดินตามหนงัสือ

สําคญัสําหรับท่ีหลวงบา้นโนนพฤกษ ์(หมู่ 2) อาํเภอจกัราช จงัหวดันครราชสีมา มีพื้นท่ีขนาด 451 ไร่ 

http://www.koratnreo.org/fCom_detail.aspx?id=7427
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และป่าชุมชนบา้นสวนปอท่ีดินตามหนงัสือสําคญัสําหรับท่ีหลวง บา้นสวนปอ (หมู่ 5) อาํเภอจกัราช 

จงัหวดันครราชสีมา มีพื้นท่ีขนาด 225 ไร่  
 

3.2.11 ด้านการเมือง    

 1) การเมืองระดบัชาติ ประชาชนให้ความสนใจในเร่ืองการเมืองทุกระดบั ตั้งแต่ระดบั

ทอ้งถ่ินถึงระดบัชาติ เช่น การเลือกตั้งผูใ้หญ่บา้น มีการแข่งขนักนัสูงมากเน่ืองจากผูไ้ดรั้บการเลือกตั้ง

สามารถอยูใ่นวาระจนถึงอายุ 60 ปี ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลอยูใ่นวาระ 4 

ปี การแข่งขนันอ้ยกวา่การเลือกตั้งผูใ้หญ่บา้น  

 อยา่งไรก็ตามการเลือกตั้งระดบัชาติ คือ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) ท่ีผา่น

มาปี พ.ศ. 2554 ในพื้นท่ีมีการแข่งขนักนัสูงมาก สถานการณ์การเลือกตั้งทุกระดบัยงัมีหัวคะแนนของ

นกัการเมืองระดบัชาติท่ีตอ้งการสร้างฐานเสียงในพื้นท่ี โดยสนบัสนุนนกัการเมืองในระดบัทอ้งถ่ิน ทาํ

ใหมี้การแข่งขนัสูง เกิดการซ้ือสิทธ์ิขายเสียง ซ่ึงถือเป็นปัญหาสาํคญัในระบอบประชาธิปไตย  

 2) การเมืองระดบัทอ้งถ่ิน ในพื้นท่ีอาํเภอจกัราชเร่ิมมีการแข่งขนักนัมากข้ึนในการเขา้ไปสู่

ตาํแหน่งผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน และในกระบวนการเลือกตั้งก็มีการซ้ือสิทธ์ิขายเสียง และผูน้าํทอ้งถ่ินหลาย

คน ก็เป็นฐานคะแนนเสียงของนกัการเมืองระดบัประเทศดว้ย  

 3) การเมืองภาคประชาชน ในพื้นท่ีอาํเภอจกัราชมีเครือข่ายการเมืองภาคประชาชนอยูบ่า้งซ่ึง

มีการทาํงานเช่ือมเครือข่ายกับองค์กรภาคีอ่ืนทั้ งระดับอาํเภอ และจงัหวดั ดังนั้นกระบวนการเพื่อ

เสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเมืองภาคประชาชนให้เข้มแข็งจะต้องส่งเสริมด้านการศึกษา ให้

ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัของประชาธิปไตย รวมไปถึงการพฒันาเศรษฐกิจและรายไดแ้ก่

ประชาชน เพราะปัญหาการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงส่วนหน่ึงมาจากปัญหาความยากจน 
 

3.2.12 ด้านการจัดการภาคราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  

การจดัระเบียบด้านการปกครองในเขตทอ้งท่ีอาํเภอจกัราช จาํแนกการปกครองตาม

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พุทธศกัราช 2534 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ได ้ดงัน้ี 

1) การบริหารราชการส่วนกลาง ในพื้นท่ีอาํเภอจกัราช มีหน่วยงานราชการส่วนกลาง

ตั้งอยู ่2 หน่วยงาน ไดแ้ก่ สาํนกังานพื้นท่ีเขตการศึกษานครราชสีมาท่ี 2 และ โรงพยาบาลอาํเภอจกัราช   

2) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค  มีส่วนราชการต่าง ๆ ดงัน้ี ท่ีทาํการปกครองอาํเภอ  

สํานักงานสรรพากรพื้นท่ี  สํานักงานเกษตรอาํเภอ สํานักงานพฒันาชุมชนอาํเภอ สํานักงานปศุสัตว์

อาํเภอ สาํนกังานสัสดีอาํเภอ สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ และสถานีตาํรวจภูธรอาํเภอ 

3) หน่วยงานรัฐวสิาหกิจ ไดแ้ก่ ทาํการไปรษณียโ์ทรเลขจกัราช การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

สถานีรถไฟจกัราช  และท่ีทาํการชุมสายโทรศพัทจ์กัราช   

4) การบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน พื้นที่อาํเภอจกัราชมีการบริหารราชการส่วน

ท้องถ่ิน 3 รูปแบบ คือ 

http://www.koratnreo.org/fCom_detail.aspx?id=7721
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ก. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ศูนยป์ระสานงานองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

จาํนวน 1 แห่ง ครอบคลุมพื้นท่ี 8 ตาํบลของอาํเภอจกัราช  

ข. องค์การบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 8 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนตาํบล  

จกัราช องค์การบริหารส่วนตาํบลทองหลาง องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสีสุก องคก์ารบริหารส่วนตาํบล

หนองขาม องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองพลวง องคก์ารบริหารส่วนตาํบลศรีละกอ องค์การบริหาร

ส่วนตาํบลคลองเมือง และ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหินโคน 

ค. เทศบาล อาํเภอจกัราชมีเทศบาลตาํบล 1 แห่ง คือ เทศบาลตาํบลจกัราช  

5) การปกครองทอ้งท่ี แบ่งเขตการปกครองตาม พระราชบญัญติัลกัษณะปกครอง

ทอ้งท่ี พุทธศกัราช 2547 แบ่งออกเป็น 8 3ตาํบล3 109 3หมู่บา้น3 ดงัน้ี  

ตารางที ่118 แสดงจาํนวนหมู่บา้น จาํแนกตามตาํบล อาํเภอจกัราช 

ตําบล 
จาํนวน

หมู่บ้าน 
รายช่ือหมู่บ้าน 

จกัราช  14 บา้นหนองคลา้ บา้นโนนพฤกษ ์บา้นตะกุดเครือปลอก บา้นหนองนกกวกั บา้น

จกัราช บา้นโคกชาด บา้นหนองบวักลาง บา้นหนองพลวง บา้นหนองพฤกษ ์

บา้นหนองจอก บา้นนํ้าซบั บา้นสะพานถม บา้นโนนง้ิว บา้นโนนพะไล 

หนองขาม 15 บา้นหนองขาม บา้นหนองสะแกเครือ บา้นโพธ์ิ บา้นโนนพะไล บา้นลุงม่วง 

บา้นใหม่โนนเตง็ บา้นหนองป้ืด (หมู่ 6) บา้นหนองนกคุม้ บา้นหนองซาด บา้น

หนองป้ืด (หมู่ 8)  บา้นหนองแมว บา้นโนนทะยงู บา้นโนนรังนอ้ย บา้นจาน 

และบา้นหนองขาม 

ทองหลาง 10 บา้นเหมสูง บา้นนานางฝ้าย บา้นเหมตํ่า บา้นทองหลาง บา้นหนองบวัตะแบง 

บา้นหนองตาโยย บา้นหนองมโนรมย ์บา้นตูม (หมู่ 8) บา้นตูม(หมู่ 9)  และ

บา้นเหมราษฎร์ 

หนองพลวง 16 บา้นใหม่ขามป้อม(หมู่ 1 และ2) บา้นหนองพลวง บา้นหนองแมว บา้นโคกพระ 

บา้นขามทุ่ง บา้นพุดซา บา้นม่วง บา้นบุ บา้นโคกพระ บา้นโนคอย บา้นนอ้ย 

บา้นโคกโจม บา้นโนนง้ิว บา้นดอน และบา้นบุใหญ่พฒันา 

ศรีละกอ 17 บา้นตาเงิน บา้นช่องโค (ม.2) บา้นละกอ (ม.3 และ ม.4) บา้นโคกสาํโรง บา้น

หนองตะไก ้บา้นลุงถ่อน บา้นโนนไมแ้ดง บา้นโกรกไมแ้ดง บา้นโนนตาพร 

บา้นหนองไผน่อ้ย บา้นใหม่ศรีจนัทร์สินธ์ุ บา้นหนองเครือชุด บา้นอรพิมพ ์

บา้นช่องโค(ม.17) บา้นหนองตะไกน้อ้ย และบา้นอุดมทรัพย ์ 

เมืองคลอง 11 บา้นโจดกระทิง บา้นคลองเมือง บา้นพระนารายณ์ บา้นหนองขามนอ้ย  

บา้นดงพลอง บา้นหนองหญา้ปลอ้ง บา้นหนองเตง็ บา้นทรัพยเ์จริญ  

บา้นนอ้ยหวันาดาํ บา้นสายธาร และบา้นโคกไมง้าม 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
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ตารางที ่118 แสดงจาํนวนหมู่บา้น จาํแนกตามตาํบล อาํเภอจกัราช (ต่อ) 

ตําบล จาํนวน

หมู่บ้าน 
รายช่ือหมู่บ้าน 

สีสุก 15 บา้นสีสุก (หมู่ 1 หมู่ 5) บา้นโคกหนองโสน บา้นบุวงัหวา้ บา้นวงัวารี บา้นขาม 

บา้นนาลุง บา้นหินมงคล บา้นหนองไผ ่บา้นซาด บา้นหวัอ่างพระราชดาํริ บา้น

ใหม่มงคล บา้นโนนทรายทอง บา้นหนองบวัขาว และบา้นโคกศรีสุข 

หินโคน 11 บา้นหินโคน บา้นโนนเสมา (ม.2 และ ม.3) บา้นโนนมะนาว บา้นสวนปอ บา้น

หวัละเลิง บา้นหนองจระเขหิ้น บา้นโนนมนั บา้นหนองตะครอง  

บา้นหินโคนพฒันา และบา้นโคกพลวง 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอจักราช (2554) 

 

3.2.13 การวเิคราะห์ศักยภาพของอาํเภอ 

จากการจดัการประชุมเม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวนรวม 

63 คน ประกอบดว้ย ผูน้าํกลุ่มต่าง ๆ จาํนวน 20 คน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจาํนวน 28 คน นัก

ธุรกิจจาํนวน 5 คน หน่วยราชการต่าง ๆ จาํนวน 10 คน ผูเ้ขา้ร่วมประชุมได้มีส่วนร่วมในการระดม

สมองและวเิคราะห์ศกัยภาพของอาํเภอดงัน้ี  

1) การวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน ผลการวเิคราะห์ปัจจยัภายในท่ีเป็นปัจจยัหนุนและปัจจยั

ท่ีเป็นจุดอ่อน ท่ีเป็นปัญหา และมีผลต่อการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอจกัราช สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

ตารางที ่119 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอจกัราช 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ก. ด้านกายภาพ  

- มีเส้นทางการคมนาคมสะดวก มีถนนลาดยาง

เ ช่ือมระหว่างอํา เภอจักราชกับอํา เภอเมือง

นครราชสีมา อาํเภอหว้ยแถลง   

- มีทางรถไฟวิ่งผา่น 1 สาย คือ จากกรุงเทพฯ ถึง

จงัหวดัอุบลราชธานี 

- มีแม่นํ้ าไหลผ่าน 2 สาย คือ ลาํนํ้ ามูล และลาํนํ้ า

จกัราช  

- มีอ่างเก็บนํ้าลาํฉมวก และพื้นท่ีป่าชุมชน 

-  มีพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติและพื้นท่ีสาธารณะใน

หมู่บา้นและตาํบลจาํนวนมากกวา่ 200,000 ไร่ 

ก. ด้านกายภาพ  

- ถนนท่ีสร้างนานเกินไปทาํใหมี้การชาํรุด 

ขาดงบประมาณในการซ่อมแซม  

- ประชาชนขาดจิตสํานึกในการดูแลรักษา

ส่ิงแวดลอ้ม  

- ขาดการพฒันาระบบชลประทานท่ี

สนบัสนุนการผลิตภาคการเกษตร 

- พื้นท่ีป่าสงวนถูกทาํลายและถูกนาํไปใช้

ประโยชน์ดา้นอ่ืน  
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ตารางที ่119 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอจกัราช (ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- มีแหล่งการศึกษาของคนในชุมชนสามารถ

เลือกศึกษาตั้งแต่ระดบัประถมศึกษาถึงระดบั

มธัยมศึกษาตอนปลายซ่ึงตั้งอยูไ่ม่ห่างไกลจาก

ชุมชนมากนกั  

- ครอบครัวยงัเป็นครอบครัวแบบดั้ งเดิมเป็น

ครอบครัวใหญ่ มีการพึ่งพาอาศยักนัได ้ 

- มีการถ่ายทอดภูมิปัญญา เช่น การทอผา้ การ

เล่นดนตรีไทยโบราณ การสืบทอดประเพณี

วฒันธรรมต่าง ๆ  

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- มีปัญหาการหยา่ร้างเพิ่มมากข้ึน  

- เยาวชนไม่สนใจเรียนหนงัสือ รวมกลุ่มกนั 

มัว่สุม เสพยาเสพติด ซ่ิงรถจกัรยานยนต ์ไม่

ช่วยพอ่แม่ทาํงาน 

- ประชาชนขาดการออกกาํลงักายทาํใหร่้างกาย

ไม่แขง็แรง  

- ประชาชนมีจิตสาํนึกดา้นอาสาสมคัรและมีจิต

สาธารณะนอ้ยลง  

- ประชาชนไม่นาํภูมิปัญญามาปรับใชใ้นการ

ดาํรงชีวิตประจาํวนั 

- ประชาชนโดยส่วนใหญ่ในพื้นท่ีมีการศึกษา

ตํ่าทาํใหข้าดทกัษะทางดา้นอาชีพ 

ค.ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม   

- มีโรงงานอุตสาหกรรมขององคก์รพฒันา

เอกชน คือ  ศูนยซี์เบิร์ท สามารถรองรับ

แรงงานในพื้นท่ีเป็นจาํนวนมาก  

- มีการประกอบอาชีพดา้นการเกษตรท่ี

หลากหลาย เช่น มีการปลูกออ้ย มนัสาํปะหลงั 

ปลูกขา้ว  ปลูกพริกและเล้ียงสัตว ์

- เกษตรกรในพื้นท่ีโดยส่วนใหญ่มีท่ีดินทาํกิน

เป็นของตนเอง  

- มีกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน ท่ีเน้นการใช้

ทรัพยากรทอ้งถ่ินเป็นหลกั 

 

 

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม  

- การพฒันาดา้นเศรษฐกิจของประชาชนล่าชา้ 

ขาดการเรียนรู้อยา่งลึกซ้ึงของการประกอบ

อาชีพ เช่น การทาํนา ยงัใชว้ิธีการแบบเดิม 

- เกษตรกรขาดการพฒันากระบวนการผลิตท่ีมี

ประสิทธิภาพ เช่น การเพิ่มผลผลิตใหมี้

คุณภาพ และการลดตน้ทุนในการผลิต 

- เกษตรกรทาํการตลาดเองไม่เป็นตอ้งพึ่ง

พอ่คา้คนกลางเป็นหลกั ทาํใหมี้โอกาส

ขาดทุนมากหรือไดก้าํไรจากการผลิตนอ้ยลง  

- เกษตรกรในพื้นท่ีมีรายไดไ้ม่เพียงพอในการ

ดาํเนินชีวติเพื่อการพฒันาตนเอง 

- การพฒันาฝีมือแรงงานยงันอ้ยเกินไป แมมี้

โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ีก็ไม่สามารถ

ทาํงานได ้
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ตารางที ่119 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอจกัราช (ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง  

- การเลือกตั้งทุกระดบัท่ีผา่นมาคนในพื้นท่ีมกั

ไดรั้บการเลือกตั้งทาํใหท้ราบปัญหาความ

ตอ้งการของชุมชนได ้ 

- มีความขดัแยง้กนันอ้ย องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินมีความเป็นเอกภาพมกัช่วยเหลือกนัใน

การกาํหนดแนวทางในการพฒันาตาํบล และ

อาํเภอใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั  

- องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีศกัยภาพในการ

ประสานกบัหน่วยงานอ่ืนเพื่อของบประมาณ

สนบัสนุนได ้เช่น ของบประมาณจาก

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดั 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง  

- ระบบการปกครองในพื้นท่ีและชุมชนยงัใช้

ระบบอุปถมัภ ์ระบบเครือญาติทาํใหก้ารเลือก

ผูน้าํของหมู่บา้นไม่ไดผู้น้าํท่ีมีศกัยภาพท่ีควร 

ทาํใหชุ้มชนขาดโอกาสในการพฒันา 

- มี ก า ร ซ้ื อ สิ ท ธ์ิ ข า ย เ สี ย ง ใ น ร ะ ห ว่ า ง ท่ี มี

กระบวนการเลือกตั้งในทุกระดบั  

- ประชาชนในพื้นท่ีไม่มีความรู้ความเข้าใจ

เร่ืองประชาธิปไตยอยา่งแทจ้ริง  

- ประชาชนไม่มีความต่ืนตวัทางการเมืองและ

เขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมืองนอ้ย  

- ประชาชนขาดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองสิทธิ

ขั้นพื้นฐานท่ีตนเองควรจะไดรั้บ 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ  

- ประชาชนยงัคงมีการอนุรักษว์ฒันธรรม 

ประเพณีของชุมชนไวอ้ยา่งเหนียวแน่น เช่น 

การละเล่นเพลงโคราช ประเพณีบุญบั้งไฟ

เดือนหก ประเพณีการแข่งเรือออกพรรษาวดั

โคกพระ เป็นตน้ 

- มีการละเล่นพื้นบา้นบา้งในงานประเพณี หรือ

เทศกาลสาํคญัต่าง ๆ แต่ส่วนใหญ่จะเป็น

ผูสู้งอาย ุ

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ  

- ไม่ มี ก า ร เก็ บ รวบ รวม ข้อมู ล ด้า น ศิ ล ป ะ 

ว ัฒนธรรม ประเพณีและความเ ช่ือของ

ทอ้งถ่ินอยา่งเป็นระบบ  

- ขาดกระบวนการสืบสานวฒันธรรมไปสู่รุ่น

ลูกหลาน ซ่ึงทาํใหร้ายละเอียดดา้นศิลปะ 

วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ บางอยา่งขาด

หายไป  

- 1 0ประชาชนไม่มีความไม่เขา้ใจในวฒันธรรม

ทอ้งถ่ินดั้งเดิม เพราะไม่ไดท้าํการศึกษา จึงทาํ

ให้ยากต่อการปฏิบัติและขาดความกล้าใน

การปฏิบติัตามวฒันธรรม รวมถึงการแต่งกาย 

ภาษาพดู ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม 

 

2) การวิเคราะห์ โอกาส และอุปสรรคหรือขอ้จาํกดั ผลการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อ

กระบวนการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอจกัราช สามารถสรุปไดด้งัน้ี  
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ตารางที ่120 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอจกัราช  

โอกาส อุปสรรค 

ก. ด้านกายภาพ  

- มีการสนบัสนุนจากตวัแทนทางการเมืองดา้น

การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า  

- รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะพัฒนาเส้นทางการ

คมนาคมเป็นถนนส่ีเลนจากนครราชสีมาเช่ือม

จงัหวดับุรีรัมย ์ 

- รัฐ มีนโย บา ยก ารพัฒนารถไ ฟราง คู่ จ า ก

กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี ผ่านอาํเภอจกัราช

ดว้ยถึง 3 สถานี  

ก. ด้านกายภาพ  

- มีถนนสองช่องจราจร มีรถยนตม์ากทาํให้เกิด

อุบติัเหตุ ไม่ปลอดภยัในการเดินทาง 

- ภยัจากธรรมชาติ ประสบปัญหานํ้ าท่วมพื้นท่ี

ทํ า ก า ร เ ก ษ ต ร ใ น บ า ง ตํ า บ ล แ ล ะ ใ น

ขณะเดียวกนัก็ประสบปัญหาภยัแล้ง ทาํให้

การเกษตรของเกษตรกรไดผ้ลผลิตไม่เตม็ท่ี 

-  การปลูกมันสําปะหลังประสบปัญหาเร่ือง

เพล้ียแป้งทาํใหผ้ลผลิตเสียหาย 

ข. ด้านสังคม  

- มีสมาคมพฒันาประชากรและชุมชนท่ีให้การ

ส่งเสริมในการพฒันาดา้นอาชีพต่าง ๆ  

- นโยบายเรียนฟรี ทาํให้ลูกเกษตรกรมีโอกาส

ทางการศึกษามากข้ึน  

- นโยบายประกันสุขภาพทําให้ประชาชน

เขา้ถึงการบริการของรัฐไดอ้ยา่งเท่าเทียม  

- นโยบายการปราบปรามยาเสพติด เป็นโอกาส

ให้คนในพื้นท่ีได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการ

ทาํงานเพื่อแกปั้ญหายาเสพติดไดเ้ตม็ท่ี  

ข. ด้านสังคม  

- การศึกษาของเยาวชนยงัขาดทักษะเฉพาะ

ด้าน ไม่เป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงานใน

โรงงานอุตสาหกรรม 

- การส่งเสริมกลุ่มอาชีพไม่ต่อเน่ืองทาํให้กลุ่ม

ไม่เขม้แขง็ไม่สามารถพึ่งตนเองได ้ 

- การเป ล่ีย นแปลงอย่างรวดเ ร็วและกา ร

แพร่กระจายทางว ัฒนธรรมทําให้ส่งผล

กระทบต่อวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 

- รัฐสนับสนุนการนําปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาปรับใชใ้นพื้นท่ีอยา่งจริงจงั  

- นโยบายประกนัรายได้ท่ีทาํให้เกษตรกรได้

ประโยชน์จากการทาํการเกษตร  

- น โ ย บ า ย ก า ร พัฒ น า ก า ร ค้า เ ส รี ท่ี ทํา ใ ห้

เ ก ษ ต ร ก ร ต้ อ ง พั ฒ น า ต น เ อ ง ใ ห้ มี

ความสามารถเพื่อการแข่งขนักนัมากข้ึน  

- กระแสการบริโภคอาหารปลอดภยั และเน้น

การผลิตท่ีเป็นเกษตรอินทรีย ์

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 

- ภ า ว ะ ร า ค า ข อ ง ร า ค า นํ้ า มั น ท่ี มี ก า ร

เปล่ียนแปลงตลอดเวลามีผลต่อปัจจยัการผลิต

ท่ีสูงข้ึนและเกษตรกรไดรั้บความเสียหาย  

- ราคาของปัจจยัการผลิตภาคการเกษตรมีราคา

สูง เช่น ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ยากาํจดัศตัรูพืช 

เป็นตน้ 

- เกษตรกรในพื้นท่ีกาํหนดราคาผลผลิตทาง

การเกษตรไม่ไดเ้องทาํให้เส่ียงต่อการขาดทุน

หรือไดก้าํไรนอ้ย 
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ตารางที ่120 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอจกัราช (ต่อ) 

โอกาส อุปสรรค 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง  

- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรมีศกัยภาพมาก คอย

ให้การสนับสนุนการพัฒนาทุก ๆ ด้านใน

พื้นท่ี 

- การกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถ่ิน ท่ีเป็นโอกาสให้

ประชาชนไดป้กครองตนเองมากข้ึน 

 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง  

- การเปล่ียนแปลงทางการเมืองระดบัประเทศ

และมีการเปล่ียนแปลงนโยบายทาํใหน้โยบาย

ของรัฐไม่มีความต่อเน่ืองส่งผลต่อเกษตรกร

ในพื้นท่ีโดยตรง 

- กระบวนการเลือกตั้ งท่ีมีการใช้เ งินสูงใน

พื้นท่ีทาํให้ประชาชนในพื้นท่ีไม่ได้เรียนรู้

เร่ืองกระบวนการประชาธิปไตยอยา่งแทจ้ริง 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- กระแสการอนุรักษ์วฒันธรรมและประเพณี

ทอ้งถ่ินท่ีเป็นโอกาสให้ประชาชนในพื้นท่ีได้

ตระหนกัมากข้ึน  

- การเปิดประชาคมอาเซียนเป็นหน่ึงเดียวในปี 

2558 ทาํให้โรงเรียนสอนความรู้เก่ียวกับ

วฒันธรรมของประเทศเพื่อนบา้นมากข้ึน  

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- ส่ือสารทางวิทยุ โทรทัศน์ท่ีมีการนําเสนอ

วฒันธรรมใหม่ ๆ ทาํให้เยาวชนในพื้นท่ีเกิด

การลอกเลียนแบบ 

- การคิดคน้ส่ิงใหม่ ๆ และวิธีการใหม่ ๆ มีผล

ทาํใหว้ฒันธรรมทอ้งถ่ินเปล่ียนแปลงไป 

- 1 0การพฒันาการความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางทศันคติ และ

หนัไปนิยมแบบความเช่ือแบบใหม่ เพื่อให้มี

ความทนัสมยัและไม่ลา้หลงั  

 

3.2.14 ข้อเสนอแนะการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจังหวดัอย่างเป็นเอกภาพ 

จากการจดัเวทีอาํเภอจกัราช ท่ีประชุมไดมี้การนาํเสนอให้มีการขบัเคล่ือนประเด็นเพื่อ

นาํไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจงัหวดัอยา่งเป็นเอกภาพทั้งภาครัฐ (ส่วนกลาง ส่วน

ภูมิภาค ส่วนทอ้งถ่ิน) ภาคเอกชน รัฐวสิาหกิจ ประชาชน นกัวิชาการ ปราชญช์าวบา้น นกัการเมือง และ

อ่ืน ๆ รวมทั้งเป็นการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีไปพร้อมกับการขบัเคล่ือนงานปฏิรูปโคราช จึงมี

ขอ้เสนอแนะใหท้าํงานผา่นการขบัเคล่ือนงานเชิงประเด็นดงัน้ี 

   ประเด็นท่ี 1 การปรับปรุงผงัเมือง โดยเฉพาะถนนท่ีเช่ือมระหว่างอาํเภอจกัราชกบั

อาํเภอหว้ยแถลง อาํเภอจกัราชกบัอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นถนน 4 ช่องทาง และการปรับปรุงถนนจาก

อาํเภอจกัราชถึงอาํเภอหนองบุญมาก 

  ประเด็นท่ี 2 ดา้นการเมืองการปกครอง โดยเฉพาะการเลือกตั้งผูใ้หญ่บา้นและกาํนนั 

ใหมี้วาระการดาํรงตาํแหน่ง 4- 5 ปี และเพื่อพฒันากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมือง 
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  ประเด็นท่ี 3 ปัญหายาเสพติด เน่ืองจากประชาชนไม่ตอ้งการให้มียาเสพติดในพื้นท่ี 

เพราะจะส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนท่ีเป็นอนาคตของพื้นท่ี 

  ประเด็นท่ี 4 การพฒันาอาชีพ เพราะวา่เป็นความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ีท่ีให้มี

การพฒันาอาชีพ ให้ประชาชนในพื้นท่ีมีทกัษะทางด้านอาชีพท่ีหลากหลายและมีคุณภาพด้วย เพื่อ

นาํไปสู่การพฒันาเศรษฐกิจของอาํเภอได ้ 

  ประเด็นท่ี 5 การพฒันาทางดา้นการเกษตร เน่ืองจากในพื้นท่ีโดยส่วนใหญ่ประชาชน

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่ว่าท่ีผ่านมาเป็นการทาํเกษตรตามท่ีเคยได้เรียนรู้ต่อ ๆ กนัมา แต่ไม่มี

นวตักรรมทางการผลิตใหม่ ๆ ท่ีทาํให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพและมีปริมาณท่ีสูง รวมทั้งสามารถลด

ตน้ทุนทางการผลิตไดด้ว้ย  

  ประเด็นท่ี 6 การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะการฟ้ืนฟูและ

บาํรุงรักษาพื้นท่ีป่าชุมชน และป่าสาธารณะของอาํเภอท่ีมีอยู่อย่างจาํกดัให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ

ประชาชนในพื้นท่ี   

  ประเด็นท่ี 7 การพฒันาเยาวชน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กบัคนของอนาคต ท่ีจะตอ้ง

เป็นเยาวชนท่ีมีความสนใจการศึกษาหาความรู้ เพื่อพฒันาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ในทุก ๆ ดา้น และ

เป็นเยาวชนท่ีสามารถแข่งขนักบัเยาวชนในภูมิภาคอาเซียนได ้

  ประเด็นท่ี 8 การพฒันาการท่องเท่ียว ในพื้นท่ีมีศกัยภาพท่ีสามารถนาํทรัพยากรใน

ทอ้งถ่ินท่ีมีอยู่มาพฒันาให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวและท่ีพกัผ่อนหย่อนใจของคนทัว่ไปและคนในพื้นท่ี 

โดยเฉพาะอ่างเก็บนํ้าลาํฉมวก และพื้นท่ีป่าธรรมชาติ 

  ประเด็นท่ี 9 การรักษาไวซ่ึ้งศิลปะ ประเพณี วฒันธรรม ของคนพื้นถ่ินจกัราชให้ดาํรง

อยูต่ลอดไป 
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