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3.6 อาํเภอห้วยแถลง 

 3.6.1 ประวตัิความเป็นมา 

  อาํเภอห้วยแถลง ไดใ้ชช่ื้อของลาํห้วยเป็นช่ือของอาํเภอ โดยมีตน้กาํเนิดจากทางนํ้ าฝน

ไหลจากสันเขาอยูท่างทิศตะวนัตกของท่ีตั้ง มีลาํห้วย 4 แห่ง คือ ลาํห้วยสระมะค่า ลาํห้วยเหวห้า ลาํห้วย 

หยะหยาย และลาํหว้ยกระเพรา ต่อมาเปล่ียนช่ือมาเป็น ลาํหว้ยแถลง คาํวา่ แถลง สันนิษฐานวา่มาจากคาํ

วา่ แถล ซ่ึงเป็นภาษาถ่ินอีสาน แปลว่า ลาดเอียง เช่น แถลข้ึน หมายถึง ชนัข้ึน แถลลง หมายถึง ลาดลง 

เม่ือปี พ.ศ. 2493 ไดส้ร้างทางรถไฟสายอุบลราชธานี ผา่นตาํบลหินดาด ตาํบลง้ิว อาํเภอพิมาย พลเมือง

ต่างถ่ินไดเ้ดินทางอพยพมาตั้งบา้นเรือนและประกอบอาชีพ โดยอาศยัลาํนํ้ าจากลาํห้วยแถลงบริโภคและ

ใชส้อย จึงไดต้ั้งช่ือหมู่บา้นวา่ ห้วยแถลง ข้ึนอยูก่บัการปกครองของตาํบลง้ิว อาํเภอพิมาย ปี พ.ศ. 2504 

ไดแ้ยกตาํบลง้ิวออกเป็น 3 ตาํบล ไดแ้ก่ ตาํบลง้ิว ตาํบลเมืองพลบัพลา และตาํบลห้วยแถลง เม่ือวนัท่ี 1 

มกราคม พ.ศ. 2504 จึงไดต้ั้งก่ิงอาํเภอห้วยแถลงข้ึน โดยโอนตาํบลง้ิว 10 หมู่บา้น ตาํบลเมืองพลบัพลา 

15 หมู่บา้น ตาํบลห้วยแถลง 15 หมู่บา้น และตาํบลหินดาด 12 หมู่บา้น รวม 4 ตาํบล 52 หมู่บา้นจาก

อาํเภอพิมายให้อยู่ในการปกครองของก่ิงอําเภอห้วยแถลง ต่อมาวนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2506 

กระทรวงมหาดไทย ไดย้กฐานะเป็นอาํเภอหว้ยแถลง  

 3.6.2 ทีต่ั้งอาํเภอ อาณาเขต ขนาดพืน้ที ่

  อาํเภอห้วยแถลง ตั้งอยูบ่นท่ีราบสูงโคราช สูงจากระดบันํ้ าทะเล 210 เมตร ตั้งอยู่ทาง

ทิศตะวนัออกของจงัหวดันครราชสีมา ระยะทางห่างจากจงัหวดันครราชสีมา 65 กิโลเมตร มีพื้นท่ี

ทั้งหมด 510.02 ตารางกิโลเมตร หรือ 316,762,50 ไร่ เท่ากบัร้อยละ 2.48 ของจงัหวดันครราชสีมา  

อาํเภอห้วยแถลงมีอาณาเขตติดต่อกบัพื้นท่ีใกลเ้คียงดงัน้ี ทิศเหนือติดกบัอาํเภอพิมาย 

และอาํเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสีมา ทิศใต ้ติดกบัอาํเภอหนองหงส์ จงัหวดับุรีรัมย ์และอาํเภอจกัราช 

จงัหวดันครราชสีมา ทิศตะวนัออก ติดกบัเขตอาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์และทิศตะวนัตก ติดกบั

อาํเภอจกัราช จงัหวดันครราชสีมา  

3.6.3 ลกัษณะภูมิประเทศและลกัษณะทางภูมิอากาศ  

ลกัษณะทัว่ไปของอาํเภอห้วยแถลงส่วนใหญ่จะเป็นท่ีราบสูง รูปกระทะคว ํ่า มีความลาด

เอียงจากทิศใตสู่้ทิศเหนือ สลบักบัท่ีดอน พื้นท่ีมีความสูงจากระดบันํ้ าทะเลอยูร่ะหวา่ง 168 - 210 เมตร 

เป็นท่ีราบสูงร้อยละ 75 ของพื้นท่ีทั้งหมด และท่ีดอนร้อยละ 25 ของพื้นท่ีทั้งหมด เป็นพื้นท่ีอาศยันํ้ าฝน

ทั้งหมด  

ลกัษณะภูมิอากาศมี 3 ฤดูกาล ไดแ้ก่ ฤดูร้อน ระหวา่งเดือนมีนาคมถึงตน้เดือนมิถุนายน 

อากาศร้อนจดั มีความแห้งแลง้สูง ฤดูฝน ระหวา่งปลายเดือนมิถุนายนถึงปลายเดือนกนัยายน มีปริมาณ

นํ้ าฝนน้อยและมีปัญหาฝนทิ้งช่วง ทาํให้ส่งผลต่อปริมาณนํ้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และนํ้ าท่ีใช้เพื่อ

การเกษตร และฤดูหนาว ระหวา่งเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ มีอากาศหนาวและลมกรรโชกแรง 
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อุณหภูมิโดยเฉล่ียทั้งปีประมาณ 28.60 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อนประมาณ 32.16 องศา

เซลเซียสอุณหภูมิตํ่าสุดประมาณ 18.46 องศาเซลเซียส 

 3.6.4 ลกัษณะด้านเศรษฐกจิ  

  1) การประกอบอาชีพ จากขอ้มูลพื้นฐานพบว่าประชากรในเขตอาํเภอห้วยแถลงโดย

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแ้ก่ การทาํนา ทาํไร่ ทาํสวน รองลงมาคือการประกอบอาชีพ

รับจา้งทัว่ไป 

ตารางที ่181 แสดงการประกอบอาชีพของประชากรในพื้นท่ีอาํเภอหว้ยแถลง  

อาชีพ 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ไม่มีอาชีพ 836 921 1,757 

นกัเรียน 5,628 5,446 11,074 

นกัศึกษา 455 515 970 

ทาํนา 11,745 12,299 24,044 

ทาํไร่ 103 99 202 

ทาํสวน 19 15 34 

ประมง 1 0 1 

ปศุสัตว ์ 13 15 28 

รับราชการ 328 309 637 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 10 10 20 

พนกังานบริษทั 157 178 335 

รับจา้งทัว่ไป 3,406 3,242 6,648 

คา้ขาย 241 357 598 

ธุรกิจส่วนตวั 40 32 72 

อ่ืนๆ 668 660 1,328 

รวมทั้งส้ิน 23,650 24,098 43,318 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ.อาํเภอห้วยแถลง (2553)  

หมายเหต ุ*จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 

 2) รายได ้จากขอ้มูลพบวา่รายไดเ้ฉล่ียของประชากรอาํเภอห้วยแถลงมีจาํนวน 50,583.89 บาท

ต่อคนต่อปี และพบว่าตาํบลท่ีมีรายได้เฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ตาํบลเมืองพลับพลามีรายได้เฉล่ียจาํนวน 

67,336.98 บาทต่อคนต่อปี รองลงมาคือ ตาํบลง้ิวมีรายไดเ้ฉล่ียจาํนวน 64,439.36 บาทต่อคนต่อปี และ

พบว่าตาํบลท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ ตาํบลห้วยแคนมีรายไดเ้ฉล่ียจาํนวน 39,408.86 บาทต่อคนต่อปี 
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รายไดส่้วนใหญ่ของประชากรในพื้นท่ีมาจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยการปลูกพืชเศรษฐกิจ

เป็นหลกั 

ตารางที ่182 แสดงรายไดแ้ยกรายตาํบลของอาํเภอหว้ยแถลง 

ลาํดับ ตําบล รายได้เฉลีย่ต่อคนต่อปี (บาท) 

1 กงรถ 46,366.13 

2 ง้ิว 64,439.36 

3 ตะโก 45,895.61 

4 ทบัสวาย 50,717.21 

5 เมืองพลบัพลา 67,336.98 

6 หลุ่งตะเคียน 42,971.32 

7 หลุ่งประดู่ 47,392.98 

8 หว้ยแคน 39,408.86 

9 หว้ยแถลง 39,753.74 

10 หินดาด 53,139.68 

เฉลีย่รายได้ต่อคนต่อปีของคนในพืน้ที่ 50,583.89 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ.อาํเภอห้วยแถลง (2553)  

หมายเหต:ุ รายได้เฉล่ียต่อคนในพืน้ท่ีหน่ึงๆเป็นรายได้รวมของทุกครัวเรือนในพืน้ท่ีน้ันหารด้วยจาํนวนคนท้ังหมดใน

พืน้ท่ี 

 3) รายจ่าย จากขอ้มูลพบว่าในพื้นท่ีอาํเภอห้วยแถลงมีค่าใช้จ่ายในการอุปโภคและบริโภค

รวมทั้งอาํเภอจาํนวน 10,665,297,059 บาทต่อปี ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ือขา้วสาร ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ืออาหาร

ท่ีจาํเป็น ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ือขนมกรุบกรอบ ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีอยู่

อาศยั ค่าการเดินทาง (นํ้ ามนัรถ ค่าโดยสาร) ค่านํ้ า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท ์บตัรเติมเงิน ค่าบนัเทิง หวยและ

การพนนั ค่าบุหร่ี เหลา้ ยาดอง และมีค่าใชจ่้ายสาํหรับการศึกษาจาํนวน 78,965,495 บาทต่อปี 

ในขณะท่ีรายจ่ายเพื่อตน้ทุนในการผลิตรวมจาํนวน 703,032,219 บาทต่อปี ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายค่า

พนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว์ ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต ค่าจา้ง ค่าแรงงาน ค่าเช่า และค่าเคร่ืองจกัรต่าง ๆ ซ่ึงมี

รายละเอียด ดงัน้ี 

ตารางที ่183 แสดงรายจ่ายภาพรวมจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอาํเภอหว้ยแถลง 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 433,598,559 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 433,598,559 
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ตารางที ่183 แสดงรายจ่ายภาพรวมจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอาํเภอหว้ยแถลง (ต่อ) 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 92,438,158 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 92,438,158 

ค่าจา้ง ค่าแรงงาน ค่าเช่า 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 96,640,270 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 96,640,270 

ค่าเคร่ืองจกัรต่างๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 80,355,232 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 80,355,232 

ค่าใชจ่้ายเพื่อการซ้ือขา้วสาร 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 149,182,883 

จาํนวนรวม 149,182,883 

ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ืออาหารท่ีจาํเป็น 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 2,211,551,977 

จาํนวนรวม 2,211,551,977 

ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ือขนมกรุบกรอบ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 279,518,462 

จาํนวนรวม 279,518,462 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเส้ือผา้  

เคร่ืองแต่งกาย 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 57,995,940 

จาํนวนรวม 57,995,940 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 33,120,547 

จาํนวนรวม 33,120,547 

ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา  

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 36,170,004 

จาํนวนรวม 36,170,004 
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ตารางที ่183 แสดงรายจ่ายภาพรวมจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอาํเภอหว้ยแถลง (ต่อ) 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าใชจ่้ายในดา้นการศึกษา 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 78,965,495 

จาํนวนรวม 78,965,495 

ค่าการเดินทาง (ค่านํ้ามนัรถ 

ค่าโดยสาร) 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 7,933,927,250 

จาํนวนรวม 7,933,927,250 

ค่านํ้า ค่าไฟ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 519,243,110 

จาํนวนรวม 519,243,110 

ค่าโทรศพัท ์บตัรเติมเงิน 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 83,124,072 

จาํนวนรวม 83,124,072 

ค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 56,943,815 

จาํนวนรวม 56,943,815 

ค่าบนัเทิง หวย และการพนนั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 22,877,275 

จาํนวนรวม 22,877,275 

ค่าบุหร่ี เหลา้ ยาดอง 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 22,839,946 

จาํนวนรวม 22,839,946 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 66,639,574 

จาํนวนรวม 66,639,574 

รวมทั้งหมด 12,255,132,569 

ท่ีมา : สาํนักงานสถิติจังหวดันครราชสีมา (2553) 

4) หน้ีสินและเงินออม จากขอ้มูลธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อาํเภอ

ห้วยแถลงประจาํปี พ.ศ. 2553 พบกวา่เกษตรกรในพื้นท่ีมีหน้ีสินจากการกู ้ธกส. รวมกนัจาํนวน 657.6 

ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่กูไ้ปใชใ้นการประกอบอาชีพจาํนวน 543 ลา้นบาท กูเ้พื่อการพฒันาคุณภาพชีวิต

และการศึกษารวมกนัประมาณ 60.8 ลา้นบาท และกูเ้พื่อชาํระหน้ีนอกระบบประมาณ 53.8 ลา้นบาท  
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 5) กลุ่มองคก์ร 

  ก. กลุ่มองคก์รชุมชนและ องค์กรทางสังคมท่ีเขม้แข็งในพื้นท่ีอาํเภอห้วยแถลง มีกลุ่ม

ประเภทกลุ่มออมทรัพย ์กลุ่มสตรีแม่บา้น กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ท่ีสําคญั

ดงัน้ี  

ตารางที ่184 แสดงกลุ่มองคก์รในพื้นท่ีอาํเภอหว้ยแถลง 

ช่ือกลุ่ม สมาชิก กจิกรรมหลกั ช่ือประธานกลุ่ม 

คณะกรรมการพฒันา

สตรีอาํเภอหว้ยแถลง 

32 คน พฒันาสตรีใหมี้ความรู้ในการ

ประกอบอาชีพ และมีส่วน

รับผดิชอบในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

นางช่ืน ทองวิเศษ   

เครือข่ายกองทุน

หมู่บา้นระดบัอาํเภอ 

120 

กลุ่ม 

กองทุนหมุนเวยีนพฒันาอาชีพ นายวชัรินทร์ วชิิตยทุธภูมิ 

กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อ

การผลิต 

92 

กลุ่ม 

เป็นการรวมกลุ่มเพื่อการออมเงิน

และเป็นกองทุนหมุนเวยีนในพื้นท่ี 

ไม่มีขอ้มูลแยกเป็นรายกลุ่ม 

ชมรมอาสาพฒันา

ชุมชน  

120 

คน 

ทาํงานอาสาเพื่อการพฒันาชุมชน 5นายปกรณ์ แกว้วจิยั 

ชมรมอาสาสมคัร

สาธารณสุขประจาํ

หมู่บา้น (อสม.) 

1,042 ดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานของ

ประชาชน 

นายวชิิต  สุปะมา 

ท่ีมา : สาํนักงานพัฒนาชุมชนอาํเภอห้วยแถลง (2554) 

 ข) กลุ่มผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการโอทอป อาํเภอห้วยแถลง จงัหวดันครราชสีมา ไดมี้กลุ่มอาชีพ

รวมกลุ่มกนัพฒันาสินคา้ “หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ”์ ข้ึนหลายกลุ่ม ดงัน้ี  

ตารางที ่185 แสดงรายช่ือกลุ่มโอทอป ท่ีอยูแ่ละประธานกลุ่ม พื้นท่ีอาํเภอหว้ยแถลง 

ช่ือกลุ่ม สมาชิก (คน) กจิกรรมหลกั ประธานกลุ่ม/สถานทีต่ิดต่อ 

กลุ่มขนมขา้วแตน 

บา้นหนองกก 

15 ผลิตขนมขา้วแตนจาํหน่าย

ทัว่ไปเป็นรายไดเ้สริม 

นางฐิติรัตน์ อินทิยศ 

45 หมู่ 2 ตาํบลตะโก  

กลุ่มดอกไมป้ระดิษฐ์

จากผา้ใยบวั 

6 ผลิตดอกไมป้ระดิษฐจ์ากผา้ คุณมะลิวลัย ์รินนรา 

72 หมู่ 6 ตาํบลหว้ยแถลง  

กลุ่มไหมไทยบา้น 

หลุ่งประดู่ หมู่ท่ี 1 

10 ผลิตผา้ไหมลายต่าง ๆ  นางชูศรี คะเรียงรัมย ์

107 หมู่ 1 ตาํบลหลุ่งประดู่  

กลุ่มไหมไทยบา้น 

หลุ่งประดู่ หมู่ 12 

23 ผลิตผา้ไหมลายต่าง ๆ  นางชวนพิศ ประทกัษขี์นงั 

162/1 หมู่ 12 ต.หลุ่งประดู่  
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ตารางที ่185 แสดงรายช่ือกลุ่มโอทอป ท่ีอยูแ่ละประธานกลุ่ม พื้นท่ีอาํเภอหว้ยแถลง (ต่อ) 

ช่ือกลุ่ม สมาชิก (คน) กจิกรรมหลกั ช่ือประธานกลุ่ม/สถานทีต่ิดต่อ 

กลุ่มทอผา้ไหม 

บา้นหลุ่งประดู่พฒันา 

25 ผลิตผา้ไหมลายต่าง ๆ  นางบุปผา ปะเทสัง 

73 หมู่ 11 ตาํบลหลุ่งประดู่ 

กลุ่มอาชีพสตรีทอผา้

ไหมก่ีกระตุก 

11 ผลิตผา้ไหมลายต่าง ๆ นางผาง เงาไพร 

245 หมู่ 6 ต.หลุ่งตะเคียน  

ท่ีมา : สาํนักงานพัฒนาชุมชนอาํเภอห้วยแถลง (2554) 

 3.6.5 ลกัษณะทางสังคม  

  1) ดา้นประชากร อาํเภอห้วยแถลงมีจาํนวนครัวเรือนทั้งหมดจาํนวน 19,244 ครัวเรือน 

มีประชากรจาํนวน 74,671 คน เป็นชายจาํนวน 37,559 คน เป็นหญิงจาํนวน 37,112 คน โดยแยกราย 

ตาํบลไดด้งัน้ี 

ตารางที ่186 แสดงจาํนวนครัวเรือน และจาํนวนประชากรจาํแนกตามเพศ ในเขตอาํเภอหว้ยแถลง 

ตําบล/เทศบาล 
จํานวน

ครัวเรือน 
ประชากร (คน) 

ชาย (คน) หญงิ (คน) รวม (คน) 

ในเขตเทศบาลตาํบล 1,122 1,468 1,616 3,428 

นอกเขตเทศบาลตาํบล 820 3,784 3,694 3,084 

ทบัสวาย 1,222 1,968 2,013 7,442 

เมืองพลบัพลา 2,095 1,954 1,977 3,981 

หลุ่งตะเคียน 2,097 4,399 4,292 3,931 

หินดาด 1,742 4,588 4,436 8,691 

ในเขตเทศบาลตาํบล 591 1,322 1,321 2,643 

นอกเขตเทศบาลตาํบล 1,659 3,802 3,658 7,460 

ง้ิว 1,962 4,293 4,283 8,576 

กงรถ 1,003 2,221 2,171 4,392 

หลุ่งประดู่ 2,848 5,196 5,176 10,372 

ตะโก 1,081 2,268 2,217 4,485 

หว้ยแคน 1,002 2,142 2,079 4,221 

รวม 19,244 39,405 38,933 72,706 
ท่ีมา : สาํนักทะเบียนอาํเภอห้วยแถลง ข้อมลู ณ วนัท่ี 19 กันยายน 2554  

 

จากการสํารวจขอ้มูลความจาํเป็นพื้นฐานระดบัอาํเภอ (จปฐ.2) ประจาํปี พ.ศ. 2553 โดยการ

สาํรวจประชากรท่ีอาศยัอยูจ่ริง ณ วนัสาํรวจ พบวา่อาํเภอหว้ยแถลง มีประชากรจาํแนกตามช่วงอาย ุดงัน้ี 
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ตารางที ่187 แสดงช่วงอายขุองประชากรจาํแนกตามเพศ ในอาํเภอหว้ยแถลง 

ช่วงอายุประชากร (ปี) ชาย (คน) หญงิ (คน) จํานวนรวม (คน) 

นอ้ยกวา่ 1 ปี 169 147 316 

1 – 2 495 392 887 

3 – 5 1,017 905 1,922 

6 – 11 2,358 2,228 4,586 

12 – 14 1,397 1,253 2,650 

15 – 17 1,280 1,235 2,515 

18 – 25 2,588 2,433 5,021 

26 – 49 8,106 8,903 17,009 

50 – 60 3,315 3,344 6,659 

มากกวา่ 60 ปีข้ึนไป 2,925 3,258 6,183 

รวมทั้งหมด 23,650 24,098 47,748 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอห้วยแถลง (2553) 

หมายเหต ุ: จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 

 2) ดา้นการศึกษา  

  ก. ระดบัการศึกษาของประชากรในพื้นท่ีอาํเภอห้วยแถลง โดยส่วนใหญ่จบการศึกษา

ระดบัชั้นประถมศึกษา โดยเฉพาะช่วงชั้น ป.4 - ป.6 รองลงมาคือ ผูท่ี้จบการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษา

ตอนตน้ 

ตารางที ่188 แสดงระดบัการศึกษาของประชากรอาํเภอหว้ยแถลง 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ไม่เคยศึกษา 665 754 1,419 

ตํ่ากวา่ ป.4 2,874 2,947 5,821 

ป.4-6 12,819 13,323 26,142 

ม.ศ. 1-3 95 59 154 

ม.1-3 3,139 2,687 5,826 

ม.ศ.4-5 32 35 67 

ม.4-6 1,821 2,082 3,903 

ปวช. 184 87 271 

ปวส. 269 173 442 
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ตารางที ่188 แสดงระดบัการศึกษาของประชากรอาํเภอหว้ยแถลง (ต่อ) 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ปริญญาตรี 609 852 1,461 

ปริญญาโท 23 17 40 

ปริญญาเอก 2 3 5 

อ่ืนๆไม่ระบุ 1,118 1,079 2,197 

รวม    23,650     24,098     47,748  

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอห้วยแถลง (2553) 
 

ข. สถานศึกษา ครูและนกัเรียน อาํเภอห้วยแถลงมีจาํนวนโรงเรียนทั้งหมด 53 แห่ง มีจาํนวนครู

ทั้งหมด 670 คน และมีจาํนวนนกัเรียนทั้งหมด 13,900 คน ดงัน้ี 

ตารางที ่189 แสดงจาํนวนสถานศึกษาจาํแนกรายตาํบล อาํเภอหว้ยแถลง 

สถานศึกษาสังกดั 
จํานวน

(โรงเรียน) 
จํานวน

ห้องเรียน 
จํานวน

ครู 
จํานวน
นักเรียน 

สนง.คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 47 454 494 9,170 

กรมสามญัศึกษา 3 77 125 3,140 

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 36 46 1,436 

กรมการศาสนา 1 3 5 154 

รวม 53 570 670 13,900 

ท่ีมา:  สาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 2 (2554) 
 

ค. การศึกษานอกระบบ (การศึกษานอกโรงเรียน) อาํเภอห้วยแถลงมีศูนยบ์ริการการศึกษานอก

โรงเรียน หรือศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.) ในระดบัอาํเภอจาํนวน 1 แห่ง 

และมีศูนยบ์ริการระดบัตาํบลอยูใ่นทุกตาํบล ๆ ละ 1 แห่ง มีศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนจาํนวน 10 แห่ง เพื่อ

เปิดบริการด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัแก่ผูส้นใจ มีบุคคลบริหารงานและ

เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังาน ตลอดจนแผนการจดัระบบการศึกษานอกระบบผูส้นใจ ดงัน้ี 

- จาํนวนบุคลากรจาํนวน 16 คน - ครูอาสาสมคัร กศน.จาํนวน 4 คน 

- ผูอ้าํนวยการศูนยจ์าํนวน 1 คน - เจา้หนา้ท่ีหอ้งสมุดจาํนวน  1 คน 

มีจาํนวนนกัศึกษาทั้งหมดจาํนวน 931 คน แบ่งเป็นระดบั ระดบัประถมศึกษาจาํนวน 46 คน 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้จาํนวน 376 คน และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายจาํนวน 509 คน 
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3) ดา้นการสาธารณสุข 

ก. สถานบริการดา้นการสาธารณสุขและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในอาํเภอห้วยแถลง มี

ทั้งสถานบริการของรัฐและของเอกชน ดงัน้ี  

ตารางที ่190 แสดงจาํนวนสถานบริการสาธารณสุข อาํเภอหว้ยแถลง 

สถานบริการสาธารณสุข จํานวน (แห่ง) หมายเหตุ 

โรงพยาบาลประจาํอาํเภอ   1 ขนาด 60 เตียง 

สาํนกังานสาธารณสุข 1  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.)  13  

หน่วยควบคุมโรคติดต่อแมลงท่ี 3 อาํเภอหว้ยแถลง 1  

คลินิกเอกชน   3  

ร้านขายยาแผนปัจจุบนั 6  

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอห้วยแถลง (2554) 

ข. บุคลากรทางดา้นสาธารณสุข (ไม่นบัรวมเอกชน) ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึงบุคลากรในโรงพยาบาล

อาํเภอหว้ยแถลง บุคลากรทางดา้นสาธารณสุขและอาสาสมคัร มีดงัน้ี  

ตารางที ่191 แสดงจาํนวนบุคลากรทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข อาํเภอหว้ยแถลง  

บุคลากร จํานวน (คน) ประชากรต่อเจ้าหน้าที/่บุคลากร 1 คน 

แพทย ์ 6  12,118 

ทนัตแพทย ์ 2  36,353 

เภสัชกร 4  18,177 

พยาบาลวชิาชีพ 43    1,691 

บุคลาการสาธารณสุข  39    1,864 

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น  1,042       70 

เจา้หนา้ท่ีอ่ืนๆ 154      472 

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอห้วยแถลง (2554) 

 ค. สถานการณ์ดา้นสาธารณสุข จากขอ้มูลของสํานกังานสาธารณสุขอาํเภอห้วยแถลง พบวา่มี

ผูป่้วยอุจจาระร่วงมากท่ีสุด รองลงมาอาหารเป็นพิษ และปอดบวมตามลาํดบั  
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ตารางที ่192 แสดงโรคท่ีตอ้งเฝ้าระวงัทางระบาดวทิยา 10 อนัดบั ของอาํเภอหว้ยแถลง ปี พ.ศ. 2553 

อนัดับ โรค จํานวนป่วย 6อตัราป่วยต่อประชากรแสนคน 

1 โรคอุจจาระร่วง 230 308.19 

2 อาหารเป็นพิษ 201 269.33 

3 โรคปอดบวม      154  206.35 

4 0โรคผวิหนงั ผด ผืน่คนัต่าง ๆ0 กลาก เกล้ือน 150 201 

5 0โรคบิด 20 26.79 

6 0โรคไขเ้ลือดออก 16 21.43 

7 0ไทฟอยด ์ 8 10.71 

8 0อหิวาตกโรค 8 10.71 

9 0โรคเครียด 8 10.71 

10 ไขห้วดัใหญ่ 5 6.69 

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอห้วยแถลง (2553) 
 

 

ง. อตัราการเปล่ียนแปลงของประชากร จากขอ้มูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบวา่

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2549 – 2553 ในพื้นท่ีอาํเภอห้วยแถลง มีอตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนประชากร 

โดยใชอ้ตัรา 1 : 1,000 ของประชากร ดงัน้ี 

ตารางที ่193 แสดงอตัราการเพิ่ม และอตัราการเปล่ียนแปลงของประชากร อาํเภอหว้ยแถลง 

พ.ศ จํานวนประชากร อตัราการเปลี่ยนแปลง 

2549 74,574 - 

2550 74,765 0.26 

2551 75,074 0.41 

2552 74,808 -0.35 

2553 75,080 0.36 

ท่ีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553) 

 

4) ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น การรักษาความสงบ

เรียบร้อยของอาํเภอหว้ยแถลง มีสถานีตาํรวจภูธรทาํหนา้ท่ีดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน จาํนวน 1 แห่ง ไดแ้ก่ สถานีตาํรวจภูธรอาํเภอห้วยแถลง โดยมีการ

จดัสายตรวจป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม ได้แก่ สายตรวจเดินเทา้ในเขตเทศบาล สายตรวจ

จราจร สายตรวจจกัรยานยนต ์สายตรวจพิเศษ (สายสืบ) และสายตรวจรับผดิชอบแต่ละตาํบล  
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นอกจากน้ีในพื้นท่ีระดบัหมู่บา้นมีอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อพปร.) กระจายอยู่ใน

ทุกหมู่บา้น ๆ ละ 2 คน ซ่ึงทาํงานควบคู่กบัผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายความมัน่คง เพื่อดูแลความปลอดภยัใน

ชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน 

 5) ด้านศาสนา ในพื้นท่ีอาํเภอห้วยแถลง ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 98 

ศาสนาอ่ืน ๆ ประมาณร้อยละ 2 มีสถาบนัหรือองคก์รทางศาสนา ประกอบดว้ยวดัจาํนวน 79 แห่ง และ

โบสถค์ริสตจ์าํนวน 3 แห่ง 

6) ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ในพื้นท่ีอาํเภอหว้ยแถลงมีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในหลายดา้น ไดแ้ก่  

- ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการเกษตร ในอาํเภอห้วยแถลงมีพิพิธภณัฑ์สืบสานภูมิปัญญา

ไทย อยูท่ี่วดัประชาคมาราม ตาํบลทบัสวาย อาํเภอห้วยแถลง จงัหวดันครราชสีมา เป็นสถานท่ีรวบรวม

อุปกรณ์เก่ียวกบัการทาํนา  และรวบรวมภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน ในดา้นต่าง ๆ เช่น ผา้ไหม เคร่ืองจกัสาน

และโบราณวตัถุ ในพื้นท่ีอาํเภอหว้ยแถลง 

- ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นหตัถกรรม ไดแ้ก่ การทอเส่ือจากกก เส่ือเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ี

มีช่ือเสียงในอาํเภอห้วยแถลง โดยเฉพาะในพื้นท่ีหมู่บา้นหนองพลวง ตาํบลหินดาด อาํเภอห้วยแถลง 

และภูมิปัญญาในดา้นการปลูกหม่อนเล้ียงไหมท่ีมีช่ือเสียงของอาํเภอคือ บา้นหลุ่งประดู่ ชาวบา้นมี4การ

ปลูกหม่อนเล้ียงไหม ทอผา้ ในลกัษณะครบวงจร ตั้งแต่การเล้ียงไหม สาวไหม การฟอกสีไหม การยอ้ม

ไหม การมดัหม่ี และการทอดว้ยลวดลายโบราณ และลายสมยัใหม่ 

- ดา้นการแพทยแ์ผนไทย เช่น นายกลม สมนาม บา้นตะคร้อใต ้หมู่ท่ี 9 ตาํบลหินดาด  มี

ความรู้ความสามารถในการเป็นหมอนํ้ามนต ์ รักษาขาหกั และมีความรู้ดา้นสมุนไพร 

7) ด้านวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน อาํเภอห้วยแถลงมีหลกัฐานทางวฒันธรรมมากมายท่ีคง

ความเป็นเอกลกัษณ์ของคนในพื้นท่ี ประเพณีทอ้งถ่ินท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ประเพณีสงกรานต ์แห่เทียนพรรษา 

บุญกุม้ขา้วใหญ่ ลอยกระทง บุญบั้งไฟ เทศน์มหาชาติ กฐินสามคัคี ส่วนเร่ืองภาษาถ่ิน แมค้นส่วนใหญ่

จะพูดภาษาโคราชแต่ก็เป็นภาษาโคราชท่ีมีสําเนียงท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ภาษาท่ีใช้ในเขตอาํเภอห้วยแถลง 

ไดแ้ก่ ภาษาไทย อีสาน ไทยโคราช ส่วย และเขมร 

 8) ดา้นกีฬาและนนัทนาการ สถานท่ีสําหรับการเล่นกีฬาและออกกาํลงัของประชาชนในพื้นท่ี

โดยส่วนใหญ่ใชพ้ื้นท่ีสนามกีฬาโรงเรียน และในแต่ละองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการจดัการแข่งขนั

กีฬาระหวา่งหมู่บา้นภายในตาํบลเป็นประจาํทุกปี  

 3.6.6 ลกัษณะทางการเกษตร  

  1) ดา้นกสิกรรม เกษตรกรในพื้นท่ีมีอาชีพทาํนาเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการปลูกพืชไร่

นั้นเกษตรกรปลูกพืชหลายชนิด เช่น มนัสาํปะหลงั ปอแกว้ ขา้วโพด ออ้ย ไมผ้ล และไมย้ืนตน้ การปลูก

พืชแต่ละชนิดเกษตรกรต้องใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิต แต่ขณะเดียวกันการปลูกพืชแต่ละคร้ังของ

เกษตรกร ก็ตอ้งเส่ียงกบัภยัธรรมชาติ ซ่ึงเป็นปัญหาใหญ่มากของเกษตรกรพื้นท่ีอาํเภอห้วยแถลง ถา้ปีใด
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เกิดฝนแลง้หรือฝนทิ้งช่วง เกษตรกรจะไม่ไดรั้บผลตอบแทนหรือไดรั้บผลตอบแทนน้อยไม่คุม้กบัการ

ลงทุน 

ตารางที ่194 แสดงพืชเศรษฐกิจ พื้นท่ีปลูก ผลผลิตเฉล่ีย อาํเภอหว้ยแถลง 

ชนิดพชื พืน้ที ่(ไร่) ผลผลติเฉลีย่ (กก./ไร่) จํานวนครัวเรือน 

ขา้วนาปรัง 176,197 648 7,049 

มนัสาํปะหลงั 38,338 5,552 3,835 

ออ้ยโรงงาน 19,720 7,500 1,316 

ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ 4,100 615 343 

งาดาํ 32,400 65 2,492 

หม่อน 1,600 2,500 711 

แตงกวานํ้าหยด 200 4,500 100 

ท่ีมา : สาํนักงานเกษตรอาํเภอห้วยแถลง (2554) 

 

  2) ดา้นปศุสัตว ์จากรายงานการสํารวจการเล้ียงสัตวข์องสํานกังานปศุสัตวป์ระจาํปี 

พ.ศ. 2554 พบวา่อาํเภอหว้ยแถลงมีเกษตรกรท่ีทาํการปศุสัตวจ์าํนวน 8,149 ครัวเรือน ดงัต่อไปน้ี 

ตารางที ่195 แสดงการทาํปศุสัตวใ์นพื้นท่ีอาํเภอหว้ยแถลง ปี พ.ศ. 2553 

ประเภทสัตว์ จํานวน (ตัว) จํานวนครัวเรือน 

เล้ียงววัเน้ือ 20,838 2,315 

กระบือ 1,270 423 

สุกร 13,703 3,002 

ไก่เน้ือ 618,682 2,338 

เป็ด 14,111 71 

รวม 8,149 

ท่ีมา : สาํนักงานเกษตรอาํเภอห้วยแถลง (2554) 

 

 3) ดา้นการประมง จากขอ้มูลสาํนกังานประมงจงัหวดันครราชสีมา ปี พ.ศ. 2553 พบวา่

ในอาํเภอห้วยแถลงมีเกษตรกรท่ีเพาะเล้ียงปลานํ้ าจืดจาํนวน 220 ครัวเรือน มีพื้นท่ีเพาะเล้ียงประมาณ 

505 ไร่ ปริมาณท่ีจบัไดใ้นแต่ละปีอยูท่ี่ประมาณ 113 กิโลกรัมต่อปี โดยส่วนใหญ่เป็นการเพาะเล้ียงเพื่อ

การบริโภคในครัวเรือนมากกวา่การทาํเพื่อการคา้ 
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 3.6.7 ลกัษณะทางอุตสาหกรรม  

  สถานประกอบการอุตสาหกรรม ในเขตอาํเภอห้วยแถลง ไม่มีการลงทุนจดัตั้งโรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จากขอ้มูลสํานกังานอุตสาหกรรมจงัหวดั ปี พ.ศ. 2553 พบว่าในอาํเภอห้วย

แถลงมีอุตสาหกรรมขนาดเล็กจาํนวน 16 แห่ง มีเงินลงทุนรวมจาํนวน 27,170,750 บาท ไดแ้ก่ โรงสีขา้ว 

กระจายอยูต่ามตาํบล หมู่บา้นทัว่ไป นอกจากน้ียงัมีอุตสาหกรรมในครัวเรือน ไดแ้ก่ การจกัสาน การทอ

ผา้ไหม ซ่ึงประชาชนในพื้นท่ีจะทอและจดัจาํหน่ายเองผา่นกระบวนการกลุ่มและส่วนบุคคล 
 

3.6.8 ลกัษณะทางพาณชิยกรรม  

1) ดา้นพานิชยกรรม 

- ธนาคารมีจาํนวน 2 แห่ง ไดแ้ก่ ธนาคารไทยพาณิชย  ์จาํกดั (มหาชน) และ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส)  

- มีสหกรณ์การเกษตร จาํนวน 2 แห่ง ไดแ้ก่ สหกรณ์การเกษตรห้วยแถลง จาํกดั 

และสหกรณ์การเกษตรหลุ่งตะเคียน จาํกดั 

- ร้านซ่อมแซมยานยนตแ์ละจกัรยานยนตจ์าํนวน 79 แห่ง  

- การขายส่ง จาํนวน 14 แห่ง  

- ร้านคา้ปลีกจาํนวน 569 แห่ง  

- กิจกรรมทางดา้นอสังหาริมทรัพยจ์าํนวน 5 แห่ง  

2) การบริการ ท่ีพกั ในอาํเภอห้วยแถลงมีการบริการท่ีพกั และร้านอาหารจาํนวน 119 

แห่ง ขอ้มูลข่าวสาร ร้านอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์จาํนวน 5 แห่ง  

3) การท่องเท่ียว 

- พิพิธภณัฑสื์บสานภูมิปัญญาชาวนาไทย พระครูวสุิทธิ ประยตุต ์รองเจา้อาวาส

คณะอาํเภอห้วยแถลงรูปท่ี 1 เจา้อาวาสวดัประชาคมาราม ท่านมีความคิดว่าเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ

ประกอบอาชีพต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าอย่างยิ่ง ไม่ควรนาํออกไปขายหรือละเลยทอดทิ้ง เพราะ

เป็นผลผลิตท่ีสะทอ้นถึงความรู้ความสามารถ ภูมิปัญญา และจิตวญิญาณของบรรพชน จากแนวความคิด

ดงักล่าวท่านจึงไดส้ะสมและรวบรวมเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ จากประชาชนในเขตอาํเภอห้วยแถลง 

และทอ้งถ่ินใกลเ้คียง นาํมาเก็บรักษาไวท่ี้วดัประชาคมาราม เพื่อให้เป็นแหล่งขอ้มูลในการเรียนรู้ของ

ชุมชน ในลกัษณะของพิพิธภณัฑ ์ 

- หมู่บา้นปลูกหม่อนเล้ียงไหมบา้นหลุ่งประดู่สามคัคีตั้งอยูท่ี่หมู่ท่ี 1 ตาํบลหลุ่งประดู่ บนทาง

หลวงหมายเลข 2163 (เส้นทางพิมาย-หินดาด) ห่างจากจงัหวดันครราชสีมาประมาณ 90 กิโลเมตร มีการ

ปลูกหม่อน เล้ียงไหม ทอผา้ ในลกัษณะครบวงจร 
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- 4คูเมืองโบราณบา้นเมืองพลบัพลา4 ตั้งอยูใ่นเขตตาํบลเมืองพลบัพลา เป็นสถานท่ีเก่าแก่ ซ่ึงอยู่

ภายในวดัพลบัทอง มีซากฐานก่ออิฐคลา้ยฐานชุกชีท่ีมีมาแต่สมยัอยุธยา บนฐานชุกชีมีพระพุทธรูปนาค

ปรก หินทรายแดงชาํรุดและเทวรูป ซ่ึงมีลกัษณะผา้นุ่งมีชายคลา้ยเทวรูปแบบบาปวน 

- 4 ปราสาทหินหลุ่งตะเคียน4 ตั้งอยูท่ี่ตาํบลหลุ่งตะเคียน มีลกัษณะเป็นปราสาทจาํนวน 3 หลงั 

ก่อสร้างดว้ยหินทรายแดง มีประตูอยูท่างดา้นทิศตะวนัออก มีลายสลกัประดบัเสากรอบประตู และลาย

ประจาํยาม มีชั้นบวัคว ํ่าเป็นศิลปะเขมร สร้างประมาณพุทธศตวรรษท่ี 16 

- 4ปรางคบ์า้นปรางค4์ อยูท่ี่ตาํบลหินดาด มีอายุประมาณพุทธศตวรรษท่ี 16 - 18 มีลกัษณะเป็น

ปรางค์ขอมสร้างดว้ยศิลาแลง อยู่ในสภาพพงัทลายแต่ยงัมีกรอบประตูหินทราย กาํแพงแกว้สร้างดว้ย

ศิลาแลงเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ และมีสระนํ้าปัจจุบนัอยูใ่นสภาพต้ืนเขิน 

- 4เมืองถ่ายจาน หรือเมืองไทยจาน อยูท่ี่ตาํบลง้ิว เป็นชุมชนโบราณมีลกัษณะเป็นรูปทรงกลม 

ลอ้มรอบดว้ยคูนํ้าและคนัดิน 3 ชั้น คนัดินและคูเมืองมีลกัษณะซบัซอ้น มีประโยชน์เพื่อเป็นแนวป้องกนั

การรุกราน เป็นทางระบายนํ้าป้องกนันํ้าท่วม ใชเ้ป็นเขตศาสนสถาน และใชก้กัเก็บนํ้าใชใ้นหนา้แลง้ 

- 4ปราสาทกู่ศิลาขนัธ์ (กู่ศิลา) ตั้งอยูท่ี่หมู่ 4 บา้นกู่ศิลาขนัธ์ ตาํบลหลุ่งประดู่ อาํเภอห้วยแถลง 

เป็นธรรมศาลาแรกจากเมืองพิมาย เป็นปราสาทองคเ์ดียวในทั้ง 9 องคท่ี์สร้างดว้ยหินทรายทั้งหมด ตั้งอยู่

บนเนินดินขนาดใหญ่ สภาพของปรางคหิ์นทรายแตกละเอียดพงัทลายกระจดักระจาย ตน้ไมข้ึ้นทบับน

ตวัอาคาร หลงัคาถล่มลงตรงกลาง มีร่องรอยของบวักลุ่มยอดปราสาทอยูบ่า้ง 

- 4ปราสาทห้วยแคน ตั้งอยูท่ี่ตาํบลห้วยแคน อาํเภอห้วยแถลงมีรูปแบบตามผงัของธรรมศาลา

โดยสมบูรณ์ เสากรอบประตู และหินทรายท่ีใชใ้นการสร้างเรือนปราสาท 

3.6.9 ลกัษณะทางโครงสร้างพืน้ฐาน  

1) การคมนาคม การคมนาคมระหว่างอาํเภอห้วยแถลงกบัจงัหวดัและอาํเภอใกลเ้คียง

และจงัหวดัอ่ืนๆมีทางหลวงแผน่ดิน และทางรถไฟตดัผา่นเส้นทางท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

- ทางหลวงแผน่ดินสาย 226 เช่ือมระหวา่งจงัหวดันครราชสีมา จงัหวดับุรีรัมย ์

จงัหวดัสุรินทร์  จงัหวดัศรีสะเกษ และจงัหวดัอุบลราชธานี  

- ทางหลวงแผน่ดินเช่ือมสายหินดาด - บุรีรัมย ์

นอกจากการเดินทางตามเส้นทางการคมนาคมดงักล่าวแลว้ ในพื้นท่ีอาํเภอห้วยแถลงมี

ทางรถไฟจากกรุงเทพมหานครเช่ือมจงัหวดัสุรินทร์ และจงัหวดัอุบลราชธานี โดยมีสถานีรถไฟจาํนวน 

2 แห่ง คือ สถานีรถไฟหว้ยแถลง และสถานีรถไฟหินดาด 

2) การโทรคมนาคม ติดต่อส่ือสาร อาํเภอห้วยแถลงมีท่ีทาํการไปรษณียโ์ทรเลข จาํนวน 1 แห่ง 

มีหอกระจายข่าวเกือบทุกหมู่บา้นเพื่อการส่ือสารภายในหมู่บา้นดว้ยกนัเอง และมีการติดต่อส่ือสารใชไ้ด้

ทั้งทางโทรศพัท์และวิทยุ ปัจจุบนัประชาชนโดยส่วนใหญ่ใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีเป็นหลกั เน่ืองจากมี

ความสะดวกและมีโครงข่ายของสัญญาณโทรศพัทค์รอบคลุมทั้งพื้นท่ี 
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3) ประปา นํ้าด่ืม อาํเภอหว้ยแถลงมีนํ้าประปาใชใ้นการอุปโภคและบริโภคทุกพื้นท่ี 

4) แหล่งนํ้ า อาํเภอห้วยแถลงมีแหล่งนํ้ าสําหรับการอุปโภคบริโภค ดงัน้ี (1) บ่อบาดาล จาํนวน 

380 แห่ง (2) บ่อนํ้าต้ืน จาํนวน 88 แห่ง (3) สระนํ้า จาํนวน 205 แห่ง และ (4) ฝายและผนงักั้นนํ้ า จาํนวน 

53 แห่ง 

5) ไฟฟ้า อาํเภอหว้ยแถลงมีสาํนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํนวน 1 แห่ง ในอาํเภอห้วยแถลง

ประชาชนมีไฟฟ้าใชร้้อยละ 99 ของครัวเรือนทั้งหมด แต่ยงัขาดระบบไฟฟ้าเพื่อส่องสวา่งในพื้นท่ีระดบั

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อสร้างความปลอดภยัในการคมนาคมของพื้นท่ีจาํนวนมาก  

 

3.6.10 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

1) ทรัพยากรดิน สภาพดินในพื้นท่ีอาํเภอห้วยแถลง มีลกัษณะเป็นดินร่วนปนทราย ท่ีมี

ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาตินอ้ยไม่เหมาะกบัการทาํนา เน่ืองจากหลายพื้นท่ีเป็นดินเค็ม ชุดดินใน

พื้นท่ีอาํเภอหว้ยแถลงประกอบดว้ย 

- ดินชุดร้อยเอ็ด ดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่ามาก เหมาะสําหรับ

ทาํเป็นทุ่งหญา้เล้ียงสัตว ์ลกัษณะดินชุดน้ีมีกระจายอยูใ่นทุกตาํบลของอาํเภอหว้ยแถลง 

- ดินชุดสตึก ความช้ืนของดินไม่เพียงพอ เหมาะสําหรับการปลูกขา้ว มีอยู่ใน

ตาํบลหว้ยแถลง ตาํบลหินดาด ตาํบลเมืองพลบัพลา และตาํบลทบัสวาย 

- ดินชุดวาริน เป็นดินท่ีมีความช้ืนไม่เพียงพอ เหมาะสําหรับปลูกขา้ว มีอยู่ใน

ตาํบลหว้ยแถลง ตาํบลหินดาด ตาํบลเมืองพลบัพลา และตาํบลทบัสวาย 

- ดินชุดโคราช เหมาะสมปานกลางในการปลูกพืชไร่ เหมาะสําหรับการเล้ียง

สัตว ์มีอยูใ่นตาํบลหว้ยแถลง ตาํบลหินดาด ตาํบลเมืองพลบัพลา ตาํบลหลุ่งตะเคียน และตาํบลกงรถ 

2) ทรัพยากรนํ้ า เน่ืองจากลกัษณะภูมิประเทศ ของอาํเภอห้วยแถลง เป็นรูปกระทะคว ํ่า 

อาํเภอห้วยแถลงแบ่งลุ่มนํ้ าออกเป็น 5 ลุ่ม คือ ลุ่มนํ้ าห้วยแถลง ลุ่มนํ้ าตะโก ลุ่มนํ้ าห้วยปอ ห้วยตะเคียน 

ลุ่มนํ้าหว้ยไผ ่และลุ่มนํ้าฉมวก และมีแหล่งนํ้าขนาดใหญ่เป็นท่ีรองรับ จาํนวน 2 แห่ง คือ 

- ลาํฉมวก อยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของอาํเภอ ปัจจุบนัไดพ้ฒันาเป็นอ่าง

เก็บนํ้าลาํฉมวก มีความจุ 23 ลา้นลูกบาศกเ์มตร  

- ลาํมาศ เป็นแม่นํ้ าธรรมชาติไหลผ่านทิศตะวนัออกของอาํเภอ ซ่ึงไหลไปรวม

กบัลาํนํ้ ามูลในเขตอาํเภอชุมพวง เป็นท่ีรับนํ้ าของลุ่มตะโก ลุ่มนํ้ าห้วยไผ ่และลุ่มนํ้ าห้วยแถลง คุณภาพ 

แหล่งนํ้าโดยรวมอยูใ่นเกณฑ์ดี เน่ืองจากนํ้ าท่ีเก็บกกัในแหล่งนํ้ าธรรมชาติเป็นนํ้ าฝนตามธรรมชาติและ

ไม่มีผลกระทบจากมลพิษ ทั้งภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และชุมชน 

3) ทรัพยากรป่าไม ้ป่าไมส้าธารณะพื้นท่ีประมาณ 470 ไร่ อยูท่ี่บา้นตะคร้อใต ้หมู่ท่ี 9 

ตาํบลหินดาด ประชาชนในพื้นท่ีได้อาศยัหาของป่าและเล้ียงสัตว์ โดยชาวบ้านในหมู่บ้านได้ออก
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กฎระเบียบการดูแลรักษาป่า มีการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมให้เป็นป่าชุมชน  และมีป่าชุมชนตาม 

พระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 จาํนวน 7 แห่ง ดงัน้ี  

- ป่าชุมชนบา้นโนนสุวรรณ ตั้งอยูท่ี่บา้นโนนสุวรรณ (หมู่ท่ี 2) อาํเภอห้วยแถลง 

จงัหวดันครราชสีมา มีจาํนวนพื้นท่ี 28 ไร่ 

- ป่าชุมชนหนองโน-หนองไผป่่า อยูบ่า้นหนองโน (หมู่ท่ี 7) หนองไผ ่(หมู่ท่ี 6) 

อาํเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสีมา มีจาํนวนพื้นท่ี 70 ไร่ 

- ป่าชุมชนหนองซาด ตั้งอยู่ท่ีบา้นหัวฝาย (หมู่ท่ี 13) อาํเภอห้วยแถลง จงัหวดั

นครราชสีมา มีจาํนวนพื้นท่ี 127 ไร่ 

- ป่าชุมชนบา้นหนองจาน ตั้งอยู่ท่ีบา้นหนองพลอง (หมู่ท่ี 3) อาํเภอห้วยแถลง 

จงัหวดันครราชสีมา มีจาํนวนพื้นท่ี 250 ไร่ 

- ป่าชุมชนหนองหวา้เครือวลัย ์(หมู่ท่ี 12) อาํเภอห้วยแถลง จงัหวดันครราชสีมา 

มีจาํนวนพื้นท่ี 150 ไร่ 

- ป่าชุมชนป่าโคกกุง ตั้งอยู่ท่ีบา้นหนองแสง (หมู่ท่ี 7) และบา้นหลุ่งประดู่

สามคัคี (หมู่ 12) อาํเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสีมา มีจาํนวนพื้นท่ี 203 ไร่ 

- ป่าชุมชนบา้นหนองปรือพฒันาป่า ตั้งอยู่ท่ีบา้นหนองปรือพฒันา (หมู่ท่ี 14) 

อาํเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสีมา มีจาํนวนพื้นท่ี 13 ไร่  

นอกจากน้ีมีป่าชุมชนตามหนงัสือสําคญัสําหรับท่ีหลวง คือ ป่าชุมชนโคกป่าช้า

ใหญ่ อยูท่ี่บา้นทบัสวาย (หมู่ท่ี 1) บา้นทบัสวายพฒันา (หมู่ท่ี 2) อาํเภอห้วยแถลง จงัหวดันครราชสีมา มี

จาํนวนพื้นท่ี 175 ไร่ 

 

3.6.11 ด้านการเมือง  

1) การเมืองระดบัชาติ อาํเภอห้วยแถลงเป็นอีกอาํเภอหน่ึงท่ีมีการแข่งขนัทางการเมือง

ค่อนขา้งสูงในทุกระดบั ท่ีผา่นมามีพรรคการเมืองส่งผูส้มคัรเขา้แข่งขนั มีการจดัตั้งระบบหวัคะแนนโดย

ใช้ผูน้าํชุมชนท่ีชัดเจน เป็นท่ีทราบกนัว่าในพื้นท่ีอาํเภอห้วยแถลงมีอดีตนักการเมืองระดบัชาติท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกผูแ้ทนราษฎรของประชาชนมาตลอดเวลากวา่ 30 ปี ท่ีผกูขาดการเมืองทุก

ระดบัของพื้นท่ี 

2) การเมืองระดบัทอ้งถ่ิน ตั้งแต่การเลือกตั้งนักการเมืองระดบัองค์การบริหารส่วน

จงัหวดันครราชสีมา การเลือกตั้งระดบัเทศบาล การเลือกตั้งระดบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล รวมทั้งการ

เขา้ไปเป็นผูน้าํในส่วนของการปกครองทอ้งท่ี เช่น กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น มาจากการซ้ือสิทธ์ขายเสียง เป็น

ระบบเครือญาติ และระบบอุปถัมภ์จากนักการเมืองระดับชาติท่ีเข้ามามีส่วนในการสนับสนุนผูน้ํา

ทอ้งถ่ิน ทาํใหผู้น้าํทอ้งถ่ินไม่มีความเป็นอิสระในการทาํงาน  

http://www.koratnreo.org/fCom_detail.aspx?id=1503
http://www.koratnreo.org/fCom_detail.aspx?id=1501
http://www.koratnreo.org/fCom_detail.aspx?id=1508
http://www.koratnreo.org/fCom_detail.aspx?id=1506
http://www.koratnreo.org/fCom_detail.aspx?id=1504
http://www.koratnreo.org/fCom_detail.aspx?id=1505
http://www.koratnreo.org/fCom_detail.aspx?id=5642
http://www.koratnreo.org/fCom_detail.aspx?id=5642
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3) การเมืองภาคประชาชน ในพื้นท่ีอาํเภอห้วยแถลงมีกลุ่มประชาชนท่ีรวมกลุ่มกนัทาํงาน

การเมืองภาคประชาชนอยูก่ระจุกในบางพื้นท่ี เป็นการรวมกลุ่มกนัเพื่อทาํงานตรวจสอบการทาํงานของ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แต่ยงัมีจาํนวนไม่มากนกั เน่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่ยงัคิดและรู้สึกว่า

ตนเองไม่มีอาํนาจ และไม่ใช่ธุระอะไรท่ีประชาชนต้องเข้าไปทําการตรวจสอบการทํางานของ

นกัการเมือง ดงันั้นในพื้นท่ีอาํเภอห้วยแถลงจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาศกัยภาพของประชาชนให้มีความรู้

ความเขา้ใจและตระหนกัในอาํนาจและสิทธิของตนเองใหม้ากข้ึน  

 

 3.6.12 ด้านการจัดการภาคราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  

การจดัระเบียบการปกครอง ในเขตทอ้งท่ีอาํเภอห้วยแถลง จาํแนกการปกครองตาม

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พุทธศกัราช 2534 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ได ้ดงัน้ี 

1) การบริหารราชการส่วนกลาง ในพื้นท่ีอําเภอห้วยแถลง มีหน่วยงานราชการ

ส่วนกลางตั้งอยู ่คือ โรงพยาบาลอาํเภอหว้ยแถลง  และสาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ 

2) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค  มีส่วนราชการต่าง ๆ ดงัน้ี ท่ีทาํการปกครองอาํเภอ  

สํานักงานสรรพากรพื้นท่ี  สํานักงานเกษตรอาํเภอ สํานักงานพฒันาชุมชนอาํเภอ สํานักงานปศุสัตว์

อาํเภอ สํานกังานสัสดีอาํเภอ สํานกังานท่ีดิน สํานกังานศึกษาธิการ สํานกังานประถมศึกษา  สํานกังาน

วฒันธรรมอาํเภอ ศูนยด์บัเพลิงอาํเภอ และศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน  

3) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ไดแ้ก่ ท่ีทาํการไปรษณียโ์ทรเลขห้วยแถลง การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค และสถานีรถไฟหว้ยแถลง 

4) การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อาํเภอห้วยแถลงมีการบริหารราชการส่วน

ท้องถ่ิน 3 รูปแบบ คือ 

ก. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ศูนยป์ระสานงานองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

ครอบคลุมพื้นท่ีอาํเภอหว้ยแถลง   

ข. องค์การบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 10 แห่ง ไดแ้ก่ องค์การบริหารส่วน

ตาํบลห้วยแถลง องค์การบริหารส่วนตาํบลทบัสวาย องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองพลบัพลา องคก์าร

บริหารส่วนตาํบลหลุ่งตะเคียน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหินดาด องคก์ารบริหารส่วนตาํบลง้ิว องคก์าร

บริหารส่วนตาํบลกงรถ องค์การบริหารส่วนตาํบลหลุ่งประดู่ องค์การบริหารส่วนตาํบลตะโก และ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแคน  

ค. เทศบาล มีจาํนวน 2 แห่ง คือ เทศบาลตาํบลห้วยแถลง ครอบคลุมพื้นท่ี

บางส่วนของตาํบลห้วยแถลงและบางส่วนของตาํบลทบัสวาย และ เทศบาลตาํบลหินดาด ครอบคลุม

พื้นท่ีบางส่วนของตาํบลหินดาด 

5) การปกครองทอ้งท่ี แบ่งเขตการปกครองตาม พระราชบญัญติัลกัษณะปกครอง

ทอ้งท่ี พุทธศกัราช 2547 แบ่งออกเป็น 10 3ตาํบล3 116 3หมู่บา้น3 ดงัน้ี  

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 ่196 แสดงจาํนวนหมู่บา้น รายช่ือหมู่บา้น อาํเภอหว้ยแถลง 

ตําบล 
จํานวน
หมู่บ้าน 

รายช่ือหมู่บ้าน 

หว้ยแถลง 14 บา้นหว้ยแถลง บา้นป่าเพด็ บา้นหนองเครือ บา้นหนองโสน บา้นไทยอารีย ์

บา้นหนองจิก บา้นหนองม่วงตาฮิง บา้นเพชรมงคล บา้นแสนสุข  

บา้นหว้ยปอ บา้นพลวงทอง บา้นโคกสวา่ง บา้นเครือวลัย ์และบา้นสันติสุข 

ทบัสวาย 9 บา้นทบัสวาย บา้นทบัสวายพฒันา บา้นสะพานสาม บา้นเจริญผล บา้น

หนองหวา้ บา้นบุตะเภา บา้นหนองโน บา้นสระทอง และบา้นสุขสันต ์

เมืองพลบัพลา 12 บา้นเมืองพลบัพลา บา้นโนนทอง บา้นท่าล่ี บา้นตะไก ้บา้นหนองชุมแสง 

บา้นคอกควาย บา้นสระแกว้ บา้นสมสะอาด บา้นโนนสาํราญ  

บา้นโนนฤาษี บา้นหนองเครือชุด และบา้นกระเบ้ืองนอ้ย 

หลุ่งตะเคียน 14 บา้นหลุ่งตะเคียน บา้นตะแกรง บา้นไผน่กเขา บา้นสรศกัด์ิ บา้นสระมะค่า 

บา้นหนองสาย บา้นตาด่อน บา้นกระทุ่มแท่น บา้นโคกชาด บา้นโนนเพชร 

บา้นโคกรักษ ์บา้นหนองแวงนอ้ย บา้นสายทอง และบา้นพะไลพฒันา 

หินดาด 17 บา้นปรางค ์บา้นหินดาด บา้นหนองพลอง บา้นสระมะค่า บา้นหวัสะพาน 

บา้นตะคร้อเหนือ บา้นโคกสะอาด บา้นห้วยยาง บา้นเมืองเพชร บา้น

ตะคร้อใต ้บา้นหลุมดิน บา้นหลุ่งประดู่พฒันา บา้นปรางค ์บา้นหนองม่วง 

บา้นหวัฝาย บา้นสะพานทอง และบา้นโคกสะทอน 

ง้ิว 12 บา้นหนองม่วงใหญ่ บา้นหนองม่วงหวาน บา้นหวัออ้ บา้นจอมศรี บา้น

ใหม่พุทธไธจารย ์ บา้นนาตะคุ บา้นโนนรัง บา้นหนองนา บา้นดอนทะยงู 

บา้นหวัทะมวง บา้นหนองนาพฒันา และบา้นหนองลุมปุ๊ก 

กงรถ 8 บา้นกงรถ บา้นหวัทาํนบ บา้นซ่าเลือด บา้นหนองบวัรอง บา้นโนนข้ีตุ่น 

บา้นโคกแค บา้นหนองซาํ และบา้นหวัทาํนบพฒันา 

ตะโก 9 บา้นตะโก บา้นหนองกก บา้นโคกซาง บา้นโนนแกว้ บา้นโนนแฝก บา้น

หนองไผ ่บา้นเอ้ืออารี บา้นส่ีแยก และบา้นโนนง้ิว 

หลุ่งประดู่ 14 บา้นหลุ่งประดู่  บา้นโนนสุวรรณ บา้นหลุ่งประดู่สามคัคี บา้นหนองโกสีย ์

บา้นหนองผกัโพด บา้นกู่ศิลาขนัธ์ บา้นโคกพลวง บา้นหนองปรือ 

บา้นเมืองรัง บา้นหนองแสง บา้นพฤกษง์าม บา้นหนองปรือพฒันา บา้น

โคกเพชร และบา้นโคกสาํราญ 

หว้ยแคน 7 บา้นห้วยแคน บา้นหนองแต ้ บา้นหวันาคาํพฒันา บา้นโนนง้ิว บา้นตาฮิง

บา้นตะโกพฒันา และบา้นหนองบวั  
ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอห้วยแถลง (2554) 
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3.6.13 การวเิคราะห์ศักยภาพของอาํเภอห้วยแถลง  

 จากการประชุมเม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2554 ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งส้ินจาํนวน 60 

คน ประกอบดว้ย ผูน้าํกลุ่มต่าง ๆ จาํนวน 35 คน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจาํนวน 17 คน นกัธุรกิจ

จาํนวน 3 คน หน่วยราชการต่าง ๆ จาํนวน 5 คน ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดมี้ส่วนร่วมในการระดมสมองและ

วเิคราะห์ศกัยภาพของอาํเภอดงัน้ี 

1) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการวิเคราะห์ปัจจยัภายในท่ีเป็นปัจจยัหนุนและปัจจยัท่ีเป็น

จุดอ่อนหรือเป็นปัญหาท่ีมีผลต่อการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอหว้ยแถลง สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

ตารางที ่197 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอหว้ยแถลง 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ก.ด้านกายภาพ  

- มีเส้นทางสัญจรทางหลวงหมายเลข 226 ผา่น

อํา เ ภ อ แ ล ะ เ ส้ น ท า ง ร ถ ไ ฟ ส า ย ก รุ ง เ ท พ

อุบลราชธานีสะดวกในการขนส่งติดต่อคา้ขาย 

- พื้นท่ีโบราณสถานท่ีปรับปรุงพฒันาเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวร่วมกับโครงการเส้นทางสายขอม

ของการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครราชสีมา   

- ในพื้นท่ีอําเภอห้วยแถลงอยู่ในเขตสํารวจ

ปิโตรเลียมแปลงหมายเลข L39/48 

- มีป่าชุมชนและสวนป่าเอกชนในพื้ น ท่ี  มี

สมุนไพรธรรมชาติหายาก เช่น ว่านแมงมุม 

หนอนตายหยาก ปลาไหลเผือก ปีกไก่ดํา 

ก อ ม ก้ อ ย ล อ ด ข อ น  ส่ อ ง ฟ้ า  หั ว ย า โ ค ก 

โลดทะนงแดง หนาวเดือนหา้ และอ่ืน ๆ 

- มีแหล่งพกัผ่อนเชิงนิเวศคือห้วยหินดาด ตาํบล

หินดาด สระนํ้ าและสวนหย่อมรอบบริเวณ

พระพุทธคนัราช 

- ในพื้นท่ีไม่มีพื้นท่ีสร้างโรงงานอุตสาหกรรม

ขนาดใหญ่ 

ก.ด้านกายภาพ  

- ส า ธ า รณูป โภค พื้ นฐ า น(ไ ฟ ฟ้ า  ป ระ ป า 

โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต) ยงัไม่ครอบคลุม

พื้นท่ีทั้งหมด 

- สภาพการสัญจรภายในอํา เภอ ระหว่าง

หมู่บา้นถึงหมู่บา้นอ่ืนหรือระหว่างตาํบลถึง

ตาํบลอ่ืนยงัไม่เอ้ืออาํนวยในการขนส่งสินคา้

เกษตร 

- ข า ด แ ห ล่ ง กั ก เ ก็ บ นํ้ า แ ล ะ ไ ม่ มี ร ะ บ บ

ชลประทานสนบัสนุนภาคการเกษตร 

- แหล่งนํ้ าธรรมชาติท่ีสําคัญขนาดใหญ่ย ัง

ไม่ไดรั้บการพฒันาใหมี้ความสามารถเก็บกกั

นํ้าไวใ้ชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
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ตารางที ่197 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอหว้ยแถลง (ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- ประชาชนในพื้นท่ีมีค่านิยมความเป็นอยู่แบบ

สังคมไทย คือสร้างครอบครัวพร้อมเครือญาติ 

- ประชาชนส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ และมี

ค่านิยมการเขา้วดัทาํบุญ บาํรุงพระพุทธศาสนา  

- ประชาชนมีการรวมกลุ่มมีเครือข่ายทางสังคม 

อย่างเขม้แข็ง เช่น กลุ่มพฒันาสตรี กลุ่มพ่อคา้

คหบดี สภาวฒันธรรมตําบล  เครือข่ายผู ้นํา

อาสาพฒันาชุมชน 

- สถิติคดีอาญาร้ายแรงในพื้นท่ีตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบนัเกิดข้ึนนอ้ยมาก 

- การแพร่ระบาดของยาเสพติดพบนอ้ยมาก 

- มีภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านการปลูกหม่อนเล้ียง

ไหมท่ีมีการสืบทอดไปถึงรุ่นลูกหลานได ้

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- ประชาชนขาดความรู้เก่ียวกบักฎหมายท่ีดิน 

การทาํนิติกรรมเพื่อกู้เงินนอกระบบ ทาํให้

เสียกรรมสิทธ์ิในท่ีดินโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

- เด็กเยาวชนชายบางตาํบลรวมกลุ่มทะเลาะ

ววิาทสร้างปัญหาใหก้บัผูป้กครองและชุมชน 

- ยงัไม่มีการรวมกลุ่มกนัเพื่ออนุรักษส์มุนไพร

ท่ีหายากอยา่งจริงจงั 

- ประชาชนยงัมีค่านิยมความหวงัจากการพนนั

หวยใตดิ้น 

- เยาวชนรุ่นใหม่ไม่สนใจสืบทอดความรู้เร่ือง

สมุนไพรและการรักษาโดยหมอพื้นบา้น 

- ประชาชนขาดความรู้ ทักษะในการดูแล

รักษาสุขภาพตนเองและครอบครัว 

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม  

- ประชาชนในพื้นท่ีโดยส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั  

- พื้นท่ีทาํนาร้อยละ 56 และพื้นท่ีทาํไร่ร้อยละ 

11 ของพื้นท่ีทั้งหมดของอาํเภอ 

- มีกลุ่มผลิตภณัฑไ์หมยอ้มสีธรรมชาติซ่ึงไดรั้บ

การคดัเลือกระดบัห้าดาวสินคา้โอทอประดบั

ประเทศ 

- ประชาชนส่วนใหญ่อยูใ่นวยัแรงงานสามารถ

พฒันาและยกระดบัฝีมือแรงงาน 

- มีกองทุนหมู่บา้นครบทุกหมู่บา้น (120 แห่ง) 

- ประชาชนมีค่านิยมปลูกผักสวนครัวแบบ

อินทรียไ์วรั้บประทานกนัเองในครอบครัว 

- จาํนวนประชาชนท่ีอพยพโยกยา้ยท่ีอยู ่

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 

- เกษตรกรในพื้นท่ียงัทาํนาตามรูปแบบเดิมไม่

มีความรู้ใหม่ ๆในการพฒันาในด้านการลด

ตน้ทุนและเพิ่มผลผลิตได ้ 

- เกษตรกรในพื้นท่ีไม่สามารถกาํหนดราคา

ขายผลผลิตทางการเกษตรไดด้ว้ยตนเอง 

- ไม่มีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรใน

พื้นท่ีโดยตรง ทาํให้ต้องขนส่งผลผลิตไป

จาํหน่ายพื้นท่ีอ่ืน  

- เกษตรกรทาํการเกษตรท่ีเน้นการพึ่ งปัจจัย

การผลิตจากภายนอกเป็นหลกั  

- ผลิตภัณฑ์โอทอปยงัไม่ได้มาตรฐานและ

ประชาชนไม่มีความรู้เร่ืองการจดัการตลาด 
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ตารางที ่197 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอหว้ยแถลง (ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง  

- การแข่งขันทางการเมืองไม่รุนแรงเท่ากับ

พื้นท่ีอ่ืน ๆ ในจงัหวดันครราชสีมา  

- มีความขดัแยง้ทางการเมืองน้อย และทุกฝ่าย

สามารถทาํงานร่วมกนัได ้ 

- มีกลุ่มการเมืองภาคประชาชนในพื้นท่ีทาํงาน

เช่ือมกบัองคก์รภาคีอ่ืน ๆ  

- ประชาชนในพื้นท่ีมาใช้สิทธ์ิในการเลือกตั้ง

มากกว่าคร่ึงหน่ึงของผูมี้สิทธิเลือกตั้งในทุก

ระดบั 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง  

- ประชาชนในพื้นท่ีขาดความรู้ความเขา้ใจใน

สิทธิและหนา้ท่ีของตนเอง  

- ประชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วมในทางการเมือง

น้อย เน่ืองจากขาดความรู้ความเข้าใจเร่ือง

ทางการเมือง  

- ผูน้ําการปกครองส่วนท้องถ่ินขาดความรู้ 

ทกัษะ และประสบการณ์ในการทาํงาน 

- การเลือกตั้ งในระดับพื้นท่ีทําให้เกิดความ

ขดัแยง้ระหวา่งประชาชนดว้ยกนัเอง  

- มีการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงในกระบวนการ

เลือกตั้ งทุกระดับ ตั้ งแต่ผูใ้หญ่บ้าน กํานัน 

อบต. และผูแ้ทนราษฎร  

- ผูบ้ริหารท้องถ่ินบางแห่งไม่มีวิสัยทศัน์ใน

การพฒันา 

จ.ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- มีประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถ่ินและ

อนุรักษ์สืบทอดเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี 

ให้ดํารงคงอยู่เสมอ เช่น ประเพณีบุญบั้ งไฟ 

วฒันธรรมการบายศรีสู่ขวญั  

- อาํเภอห้วยแถลงมีแหล่งศิลปวฒันธรรมท่ีเป็น

อารยธรรมทางประวติัศาสตร์ขนาดเล็กหลาย

แห่ง 

- มีความเช่ือในด้านพิธีกรรมต่าง ๆ ของพื้นท่ี 

เช่น ประเพณีการบวชนาค การแต่งงาน การ

ข้ึนบา้นใหม่ และอ่ืน ๆ  

จ.ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- แหล่งโบราณสถานในพื้นท่ีชํารุดทรุดโทรม

ยงัไม่ไดรั้บการบูรณะซ่อมแซม 

- เยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยให้ความสําคญัต่อ

การศิลปวฒันธรรม ประเพณีทอ้งถ่ิน  

- 8ความตอ้งการปรุงแต่งวฒันธรรมสังคมของ

ตนเองให้เจริญงอกงามข้ึน จึงมีการดดัแปลง

ให้เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน จึงทาํให้เกิด

การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

- 8ชุมชนมีการขยายตวัอยา่งกวา้งขวาง ผูค้นหัน

ไปสนใจเศรษฐกิจและแข่งขนักนัมากข้ึน ทาํ

ใหห้ลงลืมกิจกรรมดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

- 8 ประชาชนในพื้นท่ีไม่ เข้าใจ  ไม่ได้ศึกษา 

วฒันธรรมท้องถ่ินดั้ งเดิม ขาดความกล้าใน

การปฏิบติัตามวฒันธรรมดั้งเดิม 
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2) การวิเคราะห์ โอกาส และอุปสรรคหรือขอ้จาํกดั ผลการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อ

กระบวนการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอหว้ยแถลงสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

ตารางที ่198 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอหว้ยแถลง 

โอกาส อุปสรรค/ข้อจํากดั 

ก.ด้านกายภาพ  

- นาํนโยบายการลดภาวะโลกร้อนมาใช้รณรงค์

สร้างจิตใตส้ํานึก ให้กับประชาชนในพื้นท่ีมี

ส่วนร่วมแกไ้ขปัญหาลดภาวะโลกร้อน 

- นโยบายการพฒันารถไฟรางคู่ ทาํให้การขนส่ง

ทางรถไฟสะดวกมากข้ึน  

- นโยบายพฒันาเส้นทางการคมนาคมจากอาํเภอ

เฉลิมพระเกียรติถึงบุรีรัมยเ์ป็นถนนส่ีช่องทาง

จราจร 

ก.ด้านกายภาพ  

- สภาพดินฟ้าอากาศท่ีเปล่ียนแปลงผกผนัไม่

เป็นไปตามฤดูกาลทาํใหไ้ร่นาเสียหาย 

- มีพื้นท่ีสาธารณะมีนอ้ยและมีการพฒันาอย่าง

ไม่เป็นระบบ 

- ผลกระทบจากสภาพภูมิศาสตร์ของอาํเภอ

ใกลเ้คียง เช่น ลาํนํ้ ามาศท่วมหลากจากอาํเภอ

บุรีรัมยไ์หลบ่าท่วมลงมาถึงอาํเภอหว้ยแถลง 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- นโยบายหลกัประกนัสุขภาพท่ีเปิดโอกาสให้

ประชาชนเขา้ถึงการบริการทางสาธารณสุข 

- นโยบายเรียนฟรี ทําให้คนจนมีโอกาสทาง

การศึกษามากข้ึน 

- กระแสการดูแลสุขภาพโดยใชห้ลกัการแพทย์

พื้นบา้นทาํให้ชาวบา้นได้นาํความรู้ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินมาใชม้ากข้ึน 

-  รัฐมีโครงการพฒันาศกัยภาพของเยาวชนอยา่ง

ต่อเน่ือง 

- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างแพร่หลาย

ในปัจจุบนัส่งผลให้เกิดผลกระทบท่ีดีต่อการ

พฒันาการเรียนการสอน 

- ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีเป้าหมายให้

ประชาชนเป็นศูนยก์ลาง สังคมท่ีเอ้ืออาทร 

แบ่งปัน มีความเป็นอยูท่ี่ดีและมีการพฒันาเพื่อ

ยกระดบัคุณภาพชีวติของประชาชน 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- สถานการณ์ยาเสพติดนอกพื้นท่ีตามเส้นทาง

ติดต่อท่ีเช่ือมระหว่างเขตของอาํเภอกบันอก

พื้นท่ี 

- การเกิดอุบติัข้ึนของโรคเดิมแต่มีความรุนแรง

มากข้ึน เช่น ไขห้วดั  

- การแพร่ระบาดของโรคภยัท่ีมีมากข้ึนและยาก

ต่อการควบคุม  

- หลักสูตรการเ รียนการสอนกําหนดโดย

ส่วนกลางเป็นหลกัทาํให้ไม่เหมาะสมกบัการ

พฒันาท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของพื้นท่ี 
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ตารางที ่198 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอหว้ยแถลง (ต่อ) 

โอกาส อุปสรรค/ข้อจํากดั 

ค.ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 

- ยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

ด้านการพฒันาการเกษตรข้าว ข้าวหอมมะลิ  

มนัสาํปะหลงั 

- ยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

ดา้นการพฒันาผลิตภณัฑไ์หม 

- รัฐบาลมีนโยบายรับประกนัรายได้ เช่น ข้าว 

มนัสาํปะหลงัในทุกฤดูกาลผลิต 

- กระแสการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โลกกาํลงัขาดแคลนอาหารจะเป็นโอกาสของ

เกษตรกรในการผลิตอาหาร 

ค.ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 

- การเปิดการค้าเสรี และประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนท่ีทําให้ เกษตรกรต้องประสบกับ

สภาวะการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน 

- เกษตรกรกาํหนดราคาปัจจยัการผลิตเองไม่ได ้ 

- เก ษ ตรก รกําหนดราค า จําหน่า ยผ ล ผ ลิ ต

การเกษตรเองไม่ได้โดยเฉพาะพืชผลหลัก 

เช่น ขา้ว มนัสาํปะหลงั ออ้ย ยางพารา  

- ภาวะเศรษฐกิจโลกตกตํ่ า นํ้ ามันราคาแพง

เกษตรกรตอ้งใช้จ่ายสูงเกิดรายไดไ้ม่เพียงพอ

กบัค่าใชจ่้าย 

 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง  

- มีนโยบายการกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถ่ินท่ีทาํให้

ประชาชนปกครองตนเอง 

- กระแสการจัดการตนเองในหลายจังหวดัท่ี

นําไปสู่การพึ่ งตนเองในการบริหารจัดการ

ทอ้งถ่ิน 

- ยุทธศาสตร์เร่ืองธรรมาภิบาลของรัฐบาลและ

จงัหวดันครราชสีมา 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง  

- การปรับเปล่ียนรัฐบาลบ่อยทําให้การนํา

นโยบายมาใชไ้ม่เกิดความต่อเน่ือง  

- รัฐไม่ค่อยมีโครงการพฒันาให้ประชาชนรับรู้

และเขา้ใจเร่ืองการเมืองการปกครอง 

- การ เ มื องระดับประเทศมี กา รแท รก แซ ง

การเมืองระดับท้องถ่ินทาํให้ภาคประชาชน

อ่อนแอ 

- 5การเมืองเป็นเร่ือง2ท่ี 2เก่ียวข้องกับการแข่งขนั

เพื่อการแสวงหาอาํนาจซ่ึง2ส่งผลกระทบต่อ2

ระบบการพฒันาสังคม  
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ตารางที ่198 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอหว้ยแถลง (ต่อ) 

โอกาส อุปสรรค/ข้อจํากดั 

จ.ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- ยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

ดา้นพฒันาแหล่งโบราณสถานในพื้นท่ีอาํเภอ

ห้วยแถลงเข้าร่วมเส้นทางการท่องเท่ียวตาม

แผนพฒันาของจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 

- การเปิดอาเซียนเป็นหน่ึงทําให้ เยาวชนมี

โอก า ส เ รีย น รู้แล ะ เข้า ใ จว ัฒนธ รรม ข อง

ประเทศเพื่อนบา้นมากข้ึน 

- มี ก า ร ส่ ง เ ส ริม กิ จก รรม ข อง ห น่วย ง า น ท่ี

เก่ียวข้องในด้านการส่งเสริมคุณธรรมและ

จริยธรรมใหก้บัประชาชน 

จ.ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- ส่ือกระแสหลักทาํให้มีการนําเอาวฒัธรรม

ใ ห ม่ ม า ใ ช้ แ ล ะ ล ะ เ ล ย ค ว า ม สํ า คัญ ต่ อ

วฒันธรรมประเพณีดั้งเดิม  

- รัฐไม่ไดมี้การบูรณโบราณสถานขนาดเล็กใน

พื้นท่ีอยา่งต่อเน่ือง 

- ส่ือไม่ค่อยนาํเสนอความเป็นศิลปวฒันธรรม

อนัดีงามของสังคมจึงทาํให้ไม่มีการซึมซับ

ไปสู่ลูกหลาน  

- 8การหลั่งไหลเข้ามาของวฒันธรรมตะวนัตก 

หรือวฒันธรรมสมยัใหม่ ซ่ึงเป็นวฒันธรรมท่ี

เรียบง่ายไม่สลับซับซ้อน ส่งผลให้เกิดการ

เรียนรู้และรับวฒันธรรมตะวนัตกเขา้มา8แทน 

 

3.6.14 ข้อเสนอแนะการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจังหวดัอย่างเป็นเอกภาพ 

จากการจดัเวทีอาํเภอห้วยแถลงท่ีประชุมไดน้าํเสนอให้มีการขบัเคล่ือนประเด็นเพื่อ

นาํไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจงัหวดัอยา่งเป็นเอกภาพทั้งภาครัฐ (ส่วนกลาง ส่วน

ภูมิภาค ส่วนทอ้งถ่ิน) ภาคเอกชน รัฐวสิาหกิจ ประชาชน นกัวิชาการ ปราชญช์าวบา้น นกัการเมือง และ

อ่ืน ๆ รวมทั้งเป็นการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีไปพร้อมกับการขบัเคล่ือนงานปฏิรูปโคราช จึงมี

ขอ้เสนอแนะใหท้าํงานผา่นการขบัเคล่ือนงานเชิงประเด็นดงัน้ี 

  ประเด็นท่ี 1 การปฏิรูปการทาํมาหากิน เกษตร การคา้ อุตสาหกรรม เพื่อนาํไปสู่การ

พฒันาเศรษฐกิจของอาํเภอห้วยแถลง รวมทั้ งอาชีพของคนห้วยแถลงซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

ทางการเกษตร  

ประเด็นท่ี 2 การพฒันาคน เป็นการพฒันาคนในทุกกลุ่มและทุกระดบั ทั้งท่ีเป็นผูน้าํ

หมู่บา้น กลุ่มเยาวชน กลุ่มผูสู้งอายุ เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพ และสามารถ

ร่วมกนัพฒันาสังคมต่อไปในอนาคตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและย ัง่ยนื 

ประเด็นท่ี 3 การปฏิรูปการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะเร่ือง

การจดัการกบัแหล่งนํ้ า และอาํเภอห้วยแถลงมีแหล่งนํ้ าท่ีสามารถกกัเก็บนํ้ าไวใ้ชใ้นการเกษตรมีจาํนวน

นอ้ยมาก และแหล่งนํ้าท่ีมีอยูก่็ยงัขาดการบริหารจดัการนํ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ  
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ประเด็นท่ี 4 การปฏิรูประบบการจดัการทอ้งถ่ินและจงัหวดั เน่ืองจากประชาชนในพื้นท่ีให้

ความสาํคญัต่อการจดัการทอ้งถ่ิน เพื่อใหป้ระชาชนไดเ้รียนรู้การทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มมากข้ึน และให้

มีความรู้ ความเขา้ใจและความตระหนกัในอาํนาจ หน้าท่ี สิทธิของประชาชน และเขา้ไปมีส่วนร่วม

ในทางการเมือง การบริหารจดัการทอ้งถ่ินใหม้ากข้ึน  

ประเด็นท่ี 5 การส่งเสริมและพฒันาดา้นศิลปวฒันธรรมเพื่อการเยียวยาสังคม เพราะวา่ประเด็นน้ี

เป็นประเด็นมีคุณค่าและมีความหมายต่อสังคมโดยรวมในอาํเภอห้วยแถลง และเป็นการพฒันาคนให้มี

คุณธรรมและจริยธรรม ไม่ไปละเมิดสิทธิบุคคลอ่ืน อยู่ในสังคมดว้ยความเคารพในความแตกต่างทาง

วฒันธรรม และความเช่ือ  

ประเด็นท่ี 6 การพฒันาด้านระบบสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นท่ีหันมาให้

ความสําคญัต่อการดูแลสุขภาพตนเอง รวมทั้งส่งเสริมการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร เพื่อให้

ประชาชนในพื้นท่ีพึ่งตนเองทางสุขภาพไดม้ากข้ึน และทาํให้ประชาชนมีความสนใจต่อการนาํเอาภูมิ

ปัญญาดา้นการดูแลสุขภาพมาใชใ้นชีวติประจาํวนัมากข้ึน 


	5) การปกครองท้องที่ แบ่งเขตการปกครองตาม พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2547 แบ่งออกเป็น 10 3Tตำบล3T 116 3Tหมู่บ้าน3T ดังนี้

