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3.7 อาํเภอชุมพวง 

 3.7.1 ประวตัิความเป็นมา  

อาํเภอชุมพวงน้ีมีตน้พลวงมาก จึงเรียกวา่ชุมพลวง ภายหลงักลายเป็นชุมพวง คนอีสาน

เรียกตน้พลวงอีกอยา่งวา่ ตน้กุง ในอดีตยงัไม่มีถุงพลาสติก ชาวบา้นจะใชใ้บพลวงห่อขา้วเหนียว ทาํฝา

บา้นดว้ยใบพลวง ซ่ึงเม่ือ 40 ปีก่อนใบพลวงจะมีขนาดใหญ่มาก อาํเภอชุมพวงแยกออกจากอาํเภอพิมาย 

ตั้งเป็นก่ิงอาํเภอเม่ือ ปี พ.ศ. 2499 และตั้งเป็นอาํเภอเม่ือ ปี พ.ศ. 2502 อาํเภอชุมพวงมีป่าสงวนเรียกว่า 

“ป่าดงชุมพวง” แต่เน่ืองจากมีผูบุ้กรุกเขา้มาอยู่เป็นจาํนวนมากจึงมีการปฏิรูปเม่ือปี พ.ศ. 2515 พื้นท่ี

อาํเภอชุมพวงบางส่วนจึงอยูใ่นเขตปฏิรูปท่ีดิน โดยสํานกังานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม และไดมี้

การแจกเอกสารสิทธ์ิท่ีดินทาํกินใหแ้ก่เกษตรกรแลว้ 

ในอดีตประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยอีสาน ซ่ึงเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีอพยพมาจากต่างจงัหวดั 

ในภาคอีสาน ภาษาท่ีใชใ้นชีวติประจาํวนั คือ ภาษาไทยโคราช และภาษาไทยอีสาน 

 3.7.2 ทีต่ั้งอาํเภอ อาณาเขต ขนาดพืน้ที ่

  อาํเภอชุมพวงตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของจงัหวดันครราชสีมา มีระยะห่าง

จากจงัหวดันครราชสีมา ประมาณ 100 กิโลเมตร พื้นท่ี 690.88 ตารางกิโลเมตร หรือ 394,260 ไร่  

อาณาเขตติดต่อกบัอาํเภอและจงัหวดัใกลเ้คียง ดงัน้ี ทิศเหนือ ติดต่อกบัอาํเภอประทาย 

และอาํเภอเมืองยาง จงัหวดันครราชสีมา ทิศใต ้ติดต่อกบัอาํเภอห้วยแถลง จงัหวดันครราชสีมา และ

อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอาํเภอลาํทะเมนชยั จงัหวดันครราชสีมา ทิศ

ตะวนัตก ติดต่อกบัอาํเภอพิมาย และอาํเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสีมา 

3.7.3 ลกัษณะภูมิประเทศและลกัษณะทางภูมิอากาศ 

 สภาพภูมิประเทศทัว่ไป เป็นท่ีราบสูงประมาณร้อยละ 60 ท่ีราบลุ่มแม่นํ้ าร้อยละ 40 

พื้นท่ีตั้งอยูท่ี่ความสูงจากระดบันํ้ าทะเลประมาณ 139 – 230 มีแหล่งนํ้ าท่ีสําคญัจาํนวน 2 แห่ง คือ ลาํนํ้ า

มูล ลาํนํ้ามาศ ท่ีทาํใหเ้กิดความอุดมสมบูรณ์ในพื้นท่ี สภาพอากาศเป็นแบบมรสุมโดยทัว่ไป มี 3 ฤดูกาล

ไดแ้ก่ ฤดูร้อน ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูฝนระยะเวลา

ประมาณ 5 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม และฤดูหนาว ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ตั้งแต่

เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 

3.7.4 ลกัษณะด้านเศรษฐกจิ  

  1) การประกอบอาชีพ จากขอ้มูลพื้นฐานพบวา่ประชากรในเขตอาํเภอชุมพวงส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแ้ก่ การทาํนา ทาํไร่ ทาํสวน ทาํการประมง ปศุสัตว ์รองลงมาคือ การ

ประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป 
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ตารางที ่199 แสดงการประกอบอาชีพของประชากรในพื้นท่ีอาํเภอชุมพวง  

อาชีพ 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ไม่มีอาชีพ 758 949 1,707 

นกัเรียน 5,696 5,456 11,152 

นกัศึกษา 415 489 904 

ทาํนา 11,537 11,969 23,506 

ทาํไร่ 252 211 463 

ทาํสวน 13 14 27 

ประมง 1 2 3 

ปศุสัตว ์ 5 8 13 

รับราชการ 296 274 570 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 17 9 26 

พนกังานบริษทั 96 92 188 

รับจา้งทัว่ไป 3,758 3,437 7,195 

คา้ขาย 341 472 813 

ธุรกิจส่วนตวั 65 66 131 

อ่ืนๆ 1,302 1,381 2,683 

รวมทั้งส้ิน 24,552 24,829 49,381 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ.อาํเภอชุมพวง (2553) 

หมายเหต ุ: จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 

  2) รายได ้จากขอ้มูลพบวา่ประชากรอาํเภอชุมพวงมีรายไดเ้ฉล่ียจาํนวน 45,022.15 บาท

ต่อคนต่อปี ตาํบลท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียสูงสุดคือ ตาํบลโนนยอมีรายไดเ้ฉล่ียจาํนวน 51,783.03 บาทต่อคนต่อปี 

รองลงมาคือ ตาํบลสาหร่ายจาํนวน 49,388.71 บาทต่อคนต่อปี และพบว่าตาํบลท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตํ่าท่ีสุด

คือ ตาํบลชุมพวงมีรายไดเ้ฉล่ียจาํนวน 36,258.35 บาทต่อคนต่อปี รายไดส่้วนใหญ่มาจากการประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม โดยการปลูกพืชเศรษฐกิจเป็นหลกั เช่น ขา้ว มนัสาํปะหลงั หม่อนไหม และออ้ย 

ตารางที ่200 แสดงรายไดแ้ยกรายตาํบลของอาํเภอชุมพวง 

ลาํดับ ตําบล รายได้เฉลีย่ต่อคนต่อปี (บาท) 

1 ชุมพวง 36,258.35 

2 ตลาดไทร 42,403.75 

3 ท่าลาด 48,915.33 
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ตารางที ่200 แสดงรายไดแ้ยกรายตาํบลของอาํเภอชุมพวง (ต่อ) 

ลาํดับ ตําบล รายได้เฉลีย่ต่อคนต่อปี (บาท) 

4 โนนตูม 48,661.30 

5 โนนยอ 51,783.03 

6 โนนรัง 38,265.55 

7 ประสุข 45,612.15 

8 สาหร่าย 49,388.71 

9 หนองหลกั 41,096.38 

เฉลีย่รายได้ต่อคนต่อปีของคนในพืน้ที่ 45,022.15 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ.อาํเภอชุมพวง (2553)  

3) รายจ่าย จากขอ้มูลพบวา่ในพื้นท่ีอาํเภอชุมพวง ค่าใช้จ่ายในการอุปโภคและบริโภครวมทั้ง

อาํเภอจาํนวน 1,724,006,412 บาทต่อปี ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ือขา้วสาร ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ืออาหารท่ีจาํเป็น 

ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ือขนมกรุบกรอบ ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั  ค่า

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

ค่าบุหร่ี เหลา้ ยาดอง และอ่ืน ๆ ในขณะท่ีรายจ่ายเพื่อตน้ทุนในการผลิตรวม จาํนวน 1,344,211,988 บาท

ต่อปี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายค่าพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต ค่าจา้ง ค่าแรงงาน ค่าเช่า และค่า

เคร่ืองจกัรต่าง ๆ  

ตารางที ่201 แสดงรายจ่ายภาพรวมจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอาํเภอชุมพวง 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 71,854,1061 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 71,854,1061 

ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 103,896,756 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 103,896,756 

ค่าจา้ง ค่าแรงงาน ค่าเช่า 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 74,559,609 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 74,559,609 

ค่าเคร่ืองจกัรต่าง ๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 1,075,416,877 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 1,075,416,877 
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ตารางที ่201 แสดงรายจ่ายภาพรวมจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอาํเภอชุมพวง (ต่อ) 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าใชจ่้ายเพื่อการซ้ือขา้วสาร 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 51,890,572 

จาํนวนรวม 51,890,572 

ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ืออาหารท่ีจาํเป็น 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 166,919,508 

จาํนวนรวม 166,919,508 

ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ือขนมกรุบกรอบ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 76,192,712 

จาํนวนรวม 76,192,712 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเส้ือผา้  

เคร่ืองแต่งกาย 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต(บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 43,683,622 

จาํนวนรวม 43,683,622 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 18,484,685 

จาํนวนรวม 18,484,685 

ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา  

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 18,484,685 

จาํนวนรวม 18,484,685 

ค่าใชจ่้ายในดา้นการศึกษา 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 76,809,226 

จาํนวนรวม 76,809,226 

ค่าการเดินทาง (ค่านํ้ามนัรถ ค่า

โดยสาร) 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 180,175,962 

จาํนวนรวม 180,175,962 

ค่านํ้า ค่าไฟ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 43,957,700 

จาํนวนรวม 43,957,700 
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ตารางที ่201 แสดงรายจ่ายภาพรวมจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอาํเภอชุมพวง (ต่อ) 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าโทรศพัท ์บตัรเติมเงิน 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 38,545,152 

จาํนวนรวม 38,545,152 

ค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 37,424,321 

จาํนวนรวม 37,424,321 

ค่าบนัเทิง หวย และการพนนั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 12,645,859 

จาํนวนรวม 12,645,859 

ค่าบุหร่ี เหลา้ ยาดอง 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 12,619,174 

จาํนวนรวม 12,619,174 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 12,619,174 

จาํนวนรวม 12,619,174 

รวมทั้งหมด 3,377,233,144 

ท่ีมา : สาํนักงานสถิติจังหวดันครราชสีมา (2553) 
 

 4) หน้ีสินและ เงินออม จากขอ้มูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 

สาขาอาํเภอชุมพวงประจาํปี พ.ศ. 2553 พบว่าเกษตรกรกูเ้งินจาก ธกส. ทั้งหมดรวมกนัจาํนวน 531.5 

ลา้นบาท เป็นเงินกูเ้พื่อการประกอบอาชีพจาํนวน 432.3 ลา้นบาท กูเ้พื่อพฒันาการศึกษาหรือเพื่อพฒันา

คุณภาพชีวติจาํนวน 15 ลา้นบาท กูเ้พื่อชาํระหน้ีนอกระบบ และใชจ่้ายอ่ืน ๆ จาํนวน 61.8 ลา้นบาท  

 5) กลุ่มองคก์ร  

  ก. กลุ่มองค์กรทางสังคมท่ีมีความเขม้แข็งในพื้นท่ีอาํเภอชุมพวง เช่น กลุ่มสตรี กลุ่ม

ออมทรัพย ์เครือข่ายอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) และกลุ่มอ่ืน ๆ ท่ีสาํคญัดงัน้ี  
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ตารางที ่202 แสดงกลุ่มองคก์รในพื้นท่ีอาํเภอชุมพวง 

ช่ือกลุ่ม 
สมาชิก 
(คน) 

กจิกรรมหลกั ช่ือประธาน/สถานทีต่ิดต่อ 

คณะกรรมการพฒันา

สตรีอาํเภอ 

80 กระตุ้นให้สตรีมีความคิดริเร่ิม ใช้

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถ

ช่วยตนเองและครอบครัวได ้ 

นางน่ิม  อยูเ่กาะ 

กลุ่มเกษตรกรทํานา

ตลาดไทร  

80 

 

ส่งเสริมใหเ้กษตรกรอยูกิ่นแบบ

พอเพียง 

นายประจวบ ชยันาถ 

42 หมู่ 6 ต.ตลาดไทร  

เครือข่ายกองทุน

หมู่บา้น 

133 กลุ่ม บริหารจดัการกองทุนหมุนเวยีน 

 

นายไพบูลย ์ เนาวถึ์ง 

ชมรม อสม.ประจาํ

อาํเภอชุมพวง 

1,320 ดูแลและช่วยเหลืองานทางด้าน

สาธารณสุขขั้นพื้นฐานระดบัตาํบล

และหมู่บา้น 

นางสมจิต พระภูจาํนงค ์

กลุ่มอาสาพฒันา

ชุมชน 

150 ดูแลและพฒันาชุมชนทางด้านการ

ส่งเสริมอาชีพ  

นางฉลอง  กลา้หาญ 

ท่ีมา : รวมรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอชุมพวง (2554) 
 

ข. กลุ่มผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการโอทอป อาํเภอชุมพวง รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการจดทะเบียนผูผ้ลิต 

ผูป้ระกอบการสินคา้ “หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ”์ อาํเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสีมาดงัน้ี 

ตารางที ่203 แสดงรายช่ือกลุ่มโอทอป ท่ีอยูแ่ละประธานกลุ่ม พื้นท่ีอาํเภอชุมพวง  

ช่ือกลุ่ม สมาชิก 

(คน) 

กจิกรรม ประธาน 

กลุ่มทาํพลุบา้นท่า1 5 ผลิตพลุจาํหน่ายโดยใชภู้มิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน 

นายนพพงษ ์ดงช่ืน 

111 หมู่ 8 ต.ชุมพวง 

กลุ่มดอกไมป้ระดิษฐ1์ 10 ผลิตดอกไมป้ระดิษฐ์ นางพิสมยั ศรีวฒันพงษ ์

1 หมู่ 11 ต.ชุมพวง 

กลุ่มทาํผลิตภณัฑจ์าก

ผกัตบชวา1 

12 ผลิตภณัฑจ์ากผกัตบชวา เช่น 

รองเทา้ ตะกร้า และอ่ืน ๆ  

นางเรศ สวสัดี 

95 หมู่ 2 บา้นท่า 

กลุ่มทอผา้พื้นเมือง1 12 ผา้ทอพื้นเมือง เนน้ผา้ไหม นางทองใบ ปริเวทงั 

10 หมู่ 3 ต.โนนตูม 

http://www.thaitambon.com/Tambon/tcommdesc.asp?ID=301701&SME=01116102041
http://www.thaitambon.com/Tambon/tcommdesc.asp?ID=301701&SME=0111610239
http://www.thaitambon.com/Tambon/tcommdesc.asp?ID=301701&SME=01116111414
http://www.thaitambon.com/Tambon/tcommdesc.asp?ID=301701&SME=01116111414
http://www.thaitambon.com/Tambon/tcommdesc.asp?ID=301716&SME=02321135952
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ตารางที ่203 แสดงรายช่ือกลุ่มโอทอป ท่ีอยูแ่ละประธานกลุ่ม พื้นท่ีอาํเภอชุมพวง (ต่อ) 

ช่ือกลุ่ม สมาชิก 

(คน) 

กจิกรรม ประธาน 

กลุ่มทอผา้ดว้ยก่ีกระตุก1 15 ทอผา้ดา้ยจากก่ีกระตุก นางวลัภา จนัทร์สวา่ง 

116 หมู่ 15 ต.ประสุข 

กลุ่มแม่บา้นบา้นยาง1 10 แปรรูปอาหารจากทอ้งถ่ิน นางชั้น รวดเร็ว 

191 หมู่ 2 ต.โนนยอ 

กลุ่มจกัสานบา้นหนองทุ่ม1 2720 จกัสานจากไมไ้ผ ่ นายสุข วรรณปะเข 

197/1 หมู่ 11 ต.ท่าลาด 

กลุ่มผลิตชาใบหม่อน1 12 ผลิตชาจากใบหม่อนทาํการ

บรรจุจาํหน่าย 

นางวลิาวลัย ์จาํปามูล 

203 หมู่ 5 ต.ตลาดไทร 

กลุ่มทาํพรมเช็ดเทา้1 8 ทาํพรมเช็ดเทา้ออกจาํหน่าย นางจนัทร์สี ประทุมจร 

113 หมู่ 4 ต.โนนรัง 

กลุ่มเคร่ืองป้ันดินเผาบา้น

กระโดก1 

28 ผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาดว้ยภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน 

นางฉลอง กลา้หาญ 

14 หมู่ 5 ต.หนองหลกั 

กลุ่มโนนยอบาติก1 21 ผลิตผา้บาติก นางทิพยสุ์คนธ์ วงษาโคตร 

7 หมู่ 6 ต.โนนยอ 

กลุ่มเคร่ืองจกัสาน1 12 เคร่ืองจกัสานจากไมไ้ผ ่ นายสมพงษ ์ชินนภา 

37 หมู่ 13 ต.ตลาดไทร 

กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้น 

หลุ่งประดู่ 

 แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร นางทองทิพย ์วงษแ์สน 

46 หมู่ 7 ต.ท่าลาด 

กลุ่มหตัถกรรมผา้ไหม1 23 ผลิตผา้ไหมลายต่าง ๆ จากสี

ธรรมชาติ 

นายบวัพนัธ์ุ เทียมวงศ ์

34 หมู่ 12 ต.โนนตูม 

กลุ่มหตัถกรรมเคร่ืองนอน1 21 ทาํเคร่ืองนอนขนาดต่าง ๆ ท่ี 

นอน หมอน ปลอกหมอน 

นายวชิยั ไพลดา 

206 หมู่ 3 ต.โนนยอ 

กลุ่มทอผา้ฝ้ายยอ้มสี

ธรรมชาติ1 

20 ผลิตผา้ฝ้ายยอ้มสีธรรมชาติ 

เช่น ผา้พนัคอ ผา้ปูโตะ๊ 

นางกมล สายสุข 

84 หมู่ 13 ต.ท่าลาด 

กลุ่มผูผ้ลิตตุก๊ตา และหมอน

ฟักทอง1 

12 ทาํของท่ีระลึกจากผา้และทาํ

หมอนปัก  

นางอนงค ์พนูกลาง 

16  หมู่ 7 ต.หนองหลกั 

กลุ่มผลิตภณัฑจ์ากเถาวลัย์1 10 ผลิตแจกนั และผลิตภณัฑ์จาก

เถาวลัยเ์ป็นของประดบับา้น 

นางเฉลียว เก้ียวสุนทร 

211/1 หมู่ 1 ต.ประสุข 

http://www.thaitambon.com/Tambon/tcommdesc.asp?ID=301702&SME=02321143649
http://www.thaitambon.com/Tambon/tcommdesc.asp?ID=301717&SME=023211511
http://www.thaitambon.com/Tambon/tcommdesc.asp?ID=301703&SME=0232116363
http://www.thaitambon.com/Tambon/tcommdesc.asp?ID=301705&SME=023221006
http://www.thaitambon.com/Tambon/tcommdesc.asp?ID=301710&SME=0232211814
http://www.thaitambon.com/Tambon/tcommdesc.asp?ID=301714&SME=02322125218
http://www.thaitambon.com/Tambon/tcommdesc.asp?ID=301714&SME=02322125218
http://www.thaitambon.com/Tambon/tcommdesc.asp?ID=301717&SME=0232282654
http://www.thaitambon.com/Tambon/tcommdesc.asp?ID=301705&SME=0232294236
http://www.thaitambon.com/Tambon/tcommdesc.asp?ID=301716&SME=0433102520
http://www.thaitambon.com/Tambon/tcommdesc.asp?ID=301717&SME=0433104959
http://www.thaitambon.com/Tambon/tcommdesc.asp?ID=301703&SME=0434154651
http://www.thaitambon.com/Tambon/tcommdesc.asp?ID=301703&SME=0434154651
http://www.thaitambon.com/Tambon/tcommdesc.asp?ID=301714&SME=09102710185
http://www.thaitambon.com/Tambon/tcommdesc.asp?ID=301714&SME=09102710185
http://www.thaitambon.com/Tambon/tcommdesc.asp?ID=301702&SME=09227153157
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ตารางที ่203 แสดงรายช่ือกลุ่มโอทอป ท่ีอยูแ่ละประธานกลุ่ม พื้นท่ีอาํเภอชุมพวง (ต่อ) 

ช่ือกลุ่ม สมาชิก (คน) กจิกรรม ประธาน 

กลุ่มผลิตภณัฑจ์ากใบตาล1 12 การจกัสานจากใบตาล เช่น 

หมวก ของเด็กเล่น  

นายสมบติั สรสิทธ์ิ 

45 หมู่ 5 ต.ประสุข 

กลุ่มเรียงร้อยพฤกษา1 13 พฒันาเยาวชนในพื้นท่ีและ

สืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

นายสมพร เอ่ียมศิริ 

47 หมู่ 2 ต.โนนตูม 

กลุ่มทอผา้ไหมบา้น  

1ใหม่โนนรัง1 

24 ผลิตผา้ไหมลายดั้งเดิม 41 หมู่ 18 ต.ตลาดไทร 

กลุ่มทอเส่ือกกบา้นยางใน1 23 จกัสานเส่ือกกลายต่าง ๆ  209 หมู่ 9 ต.โนนยอ 

กลุ่มผลิตไมก้วาดมือเสือ1 31 ผลิตไมก้วาดจากดอกหญา้  นายพจน์ ขอสูงเนิน 

99 หมู่ 11  ต.ชุมพวง 

ท่ีมา : สาํนักงานพัฒนาชุมชนอาํเภอชุมพวง (2554) 

 3.7.5 ลกัษณะทางสังคม  

  1) ดา้นประชากร อาํเภอชุมพวงมีจาํนวนครัวเรือนทั้งหมด 19,097 ครัวเรือน มีจาํนวน

ประชากรทั้งส้ินจาํนวน 82,022 คน โดยแยกเป็นชายจาํนวน 40,845คน หญิงจาํนวน 41,177 คน ความ

หนาแน่นของประชากร 153 คน ต่อ ตารางกิโลเมตร 

ตารางที ่204 แสดงจาํนวนครัวเรือน และจาํนวนประชากรจาํแนกตามเพศ ในเขตอาํเภอชุมพวง 

ตําบล/เทศบาล 
ครัวเรือน 

(หลงั) 
ประชากร  (คน) 

ชาย (คน) หญงิ (คน) รวม (คน) 

ชุมพวง 770 1,432 1,355 2,787 

เทศบาลตาํบลชุมพวง 3,231 4,650 4,827 9,447 

ตลาดไทร 2,660 6,413 6,444 12,857 

ท่าลาด 2,642 6,199 6,126 12,325 

โนนตูม 1,557 3,592 3,660 7,252 

โนนยอ 1,459 3,174 3,195 6,369 

โนนรัง 2,130 4,809 4,758 9,567 

ประสุข 2,746 6,195 6,319 12,514 

สาหร่าย 845 1,982 1,958 3,940 

หนองหลกั 1,057 2,399 2,535 4,934 

รวมทั้งหมด 19,097 40,845 41,177 82,022 

ท่ีมา : ท่ีทาํการปกครองอาํเภอชุมพวง (ข้อมลู ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ 2554)  

http://www.thaitambon.com/Tambon/tcommdesc.asp?ID=301702&SME=09326133559
http://www.thaitambon.com/Tambon/tcommdesc.asp?ID=301716&SME=09326134242
http://www.thaitambon.com/Tambon/tcommdesc.asp?ID=301705&SME=11129145926
http://www.thaitambon.com/Tambon/tcommdesc.asp?ID=301705&SME=11129145926
http://www.thaitambon.com/Tambon/tcommdesc.asp?ID=301717&SME=11129151010
http://www.thaitambon.com/Tambon/tcommdesc.asp?ID=301701&SME=04227153415
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จากขอ้มูลความจาํเป็นพื้นฐานระดบัอาํเภอ (จปฐ.2) ปี พ.ศ. 2553 โดยการสํารวจจาํนวน

ประชากรท่ีอาศยัอยูจ่ริง ณ วนัสาํรวจ พบวา่อาํเภอชุมพวง มีประชากรตามช่วงอาย ุดงัน้ี 

ตารางที ่205 แสดงช่วงอายขุองประชากรจาํแนกตามเพศ ในอาํเภอชุมพวง 

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

นอ้ยกวา่ 1 ปี 165 172 337 

1 – 2 502 418 920 

3 – 5 1,129 1,020 2,149 

6 – 11 2,592 2,329 4,921 

12 – 14 1,444 1,361 2,805 

15 – 17 1,383 1,309 2,692 

18 – 25 2,230 2,250 4,480 

26 – 49 8,176 8,717 16,893 

50 – 60 3,500 3,631 7,131 

มากกวา่ 60 ปีข้ึนไป 3,413 3,622 7,053 

รวมทั้งหมด 24,552 24,829 49,381 

ท่ีมา :ข้อมลู จปฐ. อาํเภอชุมพวง (2553) 

หมายเหตุ : จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 

 2) ด้านการศึกษา สถานศึกษาในอาํเภอชุมพวงมีเพียงพอสําหรับผูท่ี้สนใจเขา้รับการศึกษา 

ประกอบด้วยโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจาํนวน 49 โรงเรียนสถานศึกษาระดับ

ประกาศนียบตัรวชิาชีพจาํนวน 1แห่ง และศูนยบ์ริการการศึกษานอกโรงเรียนจาํนวน 1 แห่ง 

ตารางที ่206 แสดงจาํนวนโรงเรียน จาํนวนนกัเรียนและจาํนวนครู อาํเภอชุมพวง 

ตําบล/เทศบาล 
จํานวนโรงเรียน จํานวน

นักเรียน 
จํานวน

ครู ศูนย์พฒันาเดก็เลก็ ประถม มธัยม ขยายโอกาส 

ชุมพวง 1 1 1 2 4,488 136 

ตลาดไทร 1 5 0 2 1,623 88 

ท่าลาด 1 3 1 4 1,957 189 

โนนตูม 1 3 0 2 777 48 

โนนยอ 1 0 0 2 1,120 42 

โนนรัง 1 7 0 3 1,900 79 

ประสุข 1 3 1 2 2,015 87 

สาหร่าย 1 2 0 1 533 28 

หนองหลกั 1 3 0 1 528 36 

รวม 9 27 3 19 14,941 733 

ท่ีมา:  สาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 7 (2554)  
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ระดับการศึกษาของประชากรในพื้นท่ีอาํเภอชุมพวง โดยส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับชั้ น

ประถมศึกษา โดยเฉพาะในช่วงชั้น ป.4- ป.6 รองลงมาคือผูท่ี้จบการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  

ตารางที ่207 แสดงระดบัการศึกษาของประชากรอาํเภอชุมพวง  

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ไม่เคยศึกษา 656 799 1,455 

ตํ่ากวา่ ป.4 2,522 2,486 5,008 

ป.4 - 6 13,337 13,758 27,095 

ม.ศ. 1 - 3 71 78 149 

ม. 1 - 3 3,284 2,873 6,157 

ม.ศ. 4 - 5 27 25 52 

ม. 4 - 6 1,739 1,888 3,627 

ปวช. 270 186 456 

ปวส. 229 200 429 

ปริญญาตรี 471 660 1,131 

ปริญญาโท 35 9 44 

ปริญญาเอก 6 9 15 

อ่ืนๆไม่ระบุ 1,905 1,858 3,763 

รวมทั้งหมด 24,552 24,829 49,381 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอชุมพวง (2553) 

หมายเหต ุ: จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 
 

 3) ดา้นการสาธารณสุข 

   ก. สถานบริการดา้นการสาธารณสุขและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในอาํเภอชุมพวง มี

ทั้งสถานบริการของรัฐและของเอกชน ดงัน้ี  

ตารางที ่208 แสดงจาํนวนสถานบริการสาธารณสุข อาํเภอชุมพวง 

สถานบริการสาธารณสุข จํานวน หมายเหตุ 

โรงพยาบาลประจาํอาํเภอ 1 แห่ง ขนาด 60 เตียง 

สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ   1 แห่ง  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล  13 แห่ง  

ร้านขายยาแผนปัจจุบนั 7 ร้าน  

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอชุมพวง (2553) 
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ข. บุคลากรทางด้านสาธารณสุข (ไม่นับรวมเอกชน) พื้นท่ีอาํเภอชุมพวงมีบุคลากรทาง

การแพทยน์อ้ยหากเปรียบเทียบกบัจาํนวนประชากรในพื้นท่ี  

ตารางที ่209 แสดงจาํนวนบุคลากรทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข อาํเภอชุมพวง 

บุคลากร จํานวน (คน) ประชากรต่อเจ้าหน้าทีท่างการแพทย์ 1 คน 

แพทย ์ 4 20,506 

ทนัตแพทย ์ 1 82,022 

เภสัชกร  5 16,404 

พยาบาลวชิาชีพ 46 1,783 

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น 1,320  62 

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอชุมพวง (2553) 
 
 

ค. อตัราการเปล่ียนแปลงของประชากรอาํเภอชุมพวง นบัจากปี พ.ศ. 2549 ถึงปี พ.ศ. 2553 

พบวา่อตัราการเปล่ียนแปลงของประชากรในพื้นท่ีค่อนขา้งคงท่ี มีเพียงระหวา่ง ปี พ.ศ. 2550 - 2551 ท่ีมี

อตัราการเปล่ียนแปลงท่ีเพิ่มข้ึนแต่ถือวา่ไม่มากนกั ซ่ึงมีอตัราการเปล่ียนของประชาชน 1: 1,000 ดงัน้ี 

ตารางที ่210 แสดงอตัราการเพิ่ม และอตัราการเปล่ียนแปลงของประชากร อาํเภอชุมพวง 

พ.ศ จํานวนประชากร อตัราการเปลี่ยนแปลง 

2549 82,161 - 

2550 81,842 0.39 

2551 82,086 0.30 

2552 82,093 0.01 

2553 82,311 0.27 

ท่ีมา : ข้อมลูทะเบียนราษฎร์อาํเภอชุมพวง (2553) 

 

 4) ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น มีสถานีตาํรวจภูธร 1 แห่ง 

คือ สถานีตาํรวจภูธรอาํเภอชุมพวง และมีท่ีทาํการปกครองอาํเภอชุมพวงจาํนวน 1 แห่ง โดยทาํงานทั้ง

ดา้นการป้องกนัและปราบปราม โดยทาํงานเช่ือมกบัปลดัอาํเภอ และประสานงานประจาํตาํบลประสาน

การวางแผนการปฏิบติังานร่วมกับทีมงานสํานักพฒันาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กาํนัน 

ผูใ้หญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในการ

เสริมสร้างให้หมู่บา้นเป็นหมู่บา้นปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น โดยมีการจดัตั้งเวรยาม การตั้งด่าน

ตรวจบนทางสัญจร การออกตรวจ เฝ้าระวงัและแจง้เหตุความไม่สงบ เพื่อความปลอดภยัทั้งหมู่บา้น ทั้ง

ชีวติและทรัพยสิ์น รวมทั้งการรักษาความปลอดภยัสถานท่ีสาํคญั 
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5) ดา้นศาสนา ประชาชนส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 99.5 และนบัถือศาสนา

อ่ืน ๆ ร้อยละ 0.5 มีสถานท่ีหรือองคก์รทางศาสนา ไดแ้ก่ 

  -วดัหรือท่ีพกัสงฆ ์ จาํนวน     76     แห่ง 

  -ศาลหลกัเมือง  จาํนวน       1     แห่ง 

  -ศาลเจา้   จาํนวน       1     แห่ง 

6) ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน อาํเภอชุมพวงมีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมากมาย เน่ืองจากเป็นอาํเภอเก่าแก่

ของจงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาท่ีชาวบา้นพฒันาให้เกิดรายได ้สร้างงาน สร้างอาชีพให้กบั

ประชาชนในอาํเภอ 

- ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม เช่น การทอผา้ฝ้ายลายนํ้ าฝน กลุ่มทอผา้ด้วยก่ีกระตุกบา้น

โนนระเวียง หมู่ท่ี 15 ตาํบลประสุข การทาํผา้ไหมมดัหม่ี กลุ่มทอผา้ไหมมดัหม่ีบา้นตลาดไทร หมู่ท่ี 1 

ตาํบลตลาดไทร รวมทั้งภูมิปัญญาการป้ันหมอ้ดิน เช่น นางฉลอง กลา้หาญ ตาํบลหนองหลกั   

- ภูมิปัญญาทางดา้นอาหาร เช่น การทาํไข่เค็มของนางสิริกาญจน์ ปฐมกุลเศรษฐ์ หมู่ท่ี 1 

ตาํบลชุมพวง และการทาํขนมดอกจอก ของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนกลุ่มพฒันาอาชีพขนมข้ีเหล็ก เป็นตน้  

- ภูมิปัญญาทางด้านเกษตรกรรม ท่ีสําคญัพื้นท่ีอาํเภอชุมพวงมีปราชญ์เกษตรท่ีได้รับ

รางวลัดา้นการเกษตรหลายแห่ง คือ นายจนัที ประทุมภา อยู่ท่ีตาํบลโนนรัง ซ่ึงเป็นแหล่งเรียนรู้ สถานท่ี

ศึกษาดูงานสาํคญัของจงัหวดันครราชสีมา รวมทั้งไดรั้บพระราชทานรางวลัเกษตรกรดีเด่นในปี 2554 

- ภูมิปัญญาด้านแพทยไ์ทย เช่น หมอนํ้ ามนั หมอนํ้ ามนต์ หมอรักษากระดูกหัก รักษา

ผูป่้วยดว้ยพิธีกรรมรําผฟ้ีา ซ่ึงมีกลุ่มผูรู้้ในเร่ืองน้ีอยูจ่าํนวนมากท่ีตาํบลประสุข อาํเภอชุมพวง และบางคร้ัง

มีการนาํวธีิการรักษาผูป่้วยดว้ยวถีิทางภูมิปัญญาเหล่าน้ีไปรักษาผูป่้วยในโรงพยาบาลดว้ย 

7) ดา้นวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน อาํเภอชุมพวงมีกิจกรรมการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู ขนบธรรมเนียม

ประเพณีอนัดีงามให้คงอยู่กบัคนรุ่นหลงั เช่น ประเพณีแห่เทียนเขา้พรรษา ประเพณีเวียนเทียนในวนั

สําคญัทางพระพุทธศาสนา ประเพณีการขนทรายเขา้วดั ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีสรงนํ้ าพระ การ

ทาํบุญตกับาตรในวนัสาํคญัของชาติ ฯลฯ  

อาํเภอชุมพวงมีขนบธรรมเนียมประเพณี บุญประเพณีของประชากรส่วนใหญ่ท่ียึดถือปฏิบติัสืบ

กนัในพื้นท่ีของเวลา 12 เดือนมีดงัน้ี  

เดือนอา้ย ทาํบุญลานสู่ขวญัขา้ว เดือนเจ็ด บุญเบิกบา้น 

เดือนยี ่ ตกับาตรเทโว วนัข้ึนปีใหม่ เดือนแปด แห่เทียนเขา้พรรษา 

เดือนสาม ทาํบุญบา้น บุญขา้วจ่ี เดือนเกา้ บุญขา้วประดบัดิน 

เดือนส่ี บุญเทศน์มหาชาติ งานฉลองอฐิั เดือนสิบ บุญสารทนอ้ย สารทใหญ่ 

เดือนหา้ บุญวนัสงกรานต ์ เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา 

เดือนหก บุญบั้งไฟ เดือนสิบสอง บุญกฐินบุญลอยกระทง 



315 

 

8) ดา้นกีฬาและนนัทนาการ พื้นท่ีอาํเภอชุมพวงมีกิจกรรมแข่งขนักีฬาในระดบัโรงเรียน ซ่ึงทุก

โรงเรียนจะมีการจดัการแข่งขนักีฬาภายใน และการแข่งขนักีฬาระหว่างโรงเรียนเพื่อเป็นการกระชับ

ความสัมพนัธ์ นอกจากน้ียงัมีกีฬาระดบัหมู่บา้น และระดบัตาํบลท่ีดาํเนินกิจกรรมโดยองคก์รปกครอง

ส่วนท้องถ่ินร่วมกับเครือข่ายดาํเนินการจดัให้เกิดข้ึน และมีการแข่งขนักีฬาระดบัอาํเภอ เพื่อสร้าง

ความสัมพนัธ์และลดปัญหาของเยาวชนในพื้นท่ี  

นอกจากน้ีมีการจดักิจกรรมการออกกาํลงักายให้กลุ่มประชาชนท่ีมีความสนใจทั้งในพื้นท่ีของ

โรงพยาบาล ท่ีวา่การอาํเภอ และในหมู่บา้นดว้ย  

3.7.6 ลกัษณะทางการเกษตร  

อาํเภอชุมพวงมีพื้นท่ีทั้งหมด 630.88 ตารางกิโลเมตร หรือ 394,306 ไร่ มีครัวเรือน

เกษตรทั้งหมดจาํนวน 14,944 ครัวเรือน ถือวา่เป็นจาํนวนครัวเรือนส่วนใหญ่ของอาํเภอ ซ่ึงมีกิจกรรม

ทางการเกษตรดงัน้ี  

1) ดา้นกสิกรรม ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมและเล้ียงสัตว ์พืชท่ีปลูก เช่น 

ขา้ว มนัสําปะหลงั ออ้ย หม่อนไหม ผลไม ้เป็นตน้ พื้นท่ีทางการเกษตรจาํนวน 305,018 ไร่ ปลูกขา้ว

จาํนวน 225,784 ไร่ ปลูกมนัสําปะหลงัจาํนวน 33,841 ไร่  ออ้ยโรงงานจาํนวน 10,205 ไร่ ไมย้ืนตน้

จาํนวน 26,613 ไร่ ปลูกผกัจาํนวน 1,079 ไร่ ปลูกหม่อนจาํนวน 216 ไร่ และอ่ืน ๆ จาํนวน 7,280 ไร่ 

ตารางที ่211 แสดงพืชเศรษฐกิจ พื้นท่ีปลูก ผลผลิตเฉล่ียและครัวเรือนท่ีปลูก อาํเภอชุมพวง 

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

ขา้ว  225,784 450 4,516 

มนัสาํปะหลงั 33,841 1,004 1,354 

ออ้ย 10,205 850 680 

ไมผ้ล 26,613 250 3,326 

พืชผกั 1,079 800 540 

หม่อนเล้ียงไหม 216 680 4,516 

ท่ีมา : สาํนักงานเกษตรอาํเภอชุมพวง (2554) 

2) ดา้นปศุสัตว ์พบวา่เกษตรกรในพื้นท่ีอาํเภอชุมพวงท่ีทาํการปศุสัตวจ์าํนวน 6,360 ครัวเรือน 

ซ่ึงมีการทาํการปศุสัตวเ์ก่ียวกบั โคเน้ือ กระบือ สุกร ไก่เน้ือ ไก่พื้นเมือง เป็ดไข่ เป็ดเน้ือ และห่าน  
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ตารางที ่212 แสดงการทาํปศุสัตวใ์นพื้นท่ีอาํเภอชุมพวงปี พ.ศ. 2553 

ประเภทสัตว์ จํานวน (ตัว) จํานวนครัวเรือน 

โคเน้ือ 14,020 2,804 

กระบือ 1,367 456 

สุกร 3,073 1,024 

ห่าน 129 30 

ไก่เน้ือ 351,195 1,715 

เป็ด 33,068 331 

ท่ีมา : สาํนักงานปศุสัตว์อาํเภอชุมพวง (2553) 

 

3) ดา้นการประมง ในพื้นท่ีอาํเภอชุมพวงมีการส่งเสริมการทาํประมงนํ้ าจืด ส่งเสริมการเล้ียง

ปลาในนาขา้วเล้ียงปลาในบ่อดิน และเล้ียงปลาดุกในบ่อซีเมนต ์ มีครอบครัวเกษตรกรทาํการเพาะเล้ียง

ปลานํ้ าจืดจาํนวน 1,000 ครอบครัว มีพื้นท่ีเพาะเล้ียงทั้งหมด 1,532.5 ไร่ ปริมาณท่ีจบัได้เพื่อการคา้

จาํนวน 740.8 กิโลกรัมต่อปี คิดเป็นมูลค่าประมาณ 26,572 บาท ส่วนใหญ่เน้นการเพาะเล้ียงเพื่อการ

บริโภคภายในครัวเรือนและจาํหน่ายบา้งเล็กนอ้ย  

 3.7.7 ลกัษณะทางอุตสาหกรรม  

  1) สถานประกอบการอุตสาหกรรม จากขอ้มูลของสํานกังานอุตสาหกรรมจงัหวดั

นครราชสีมา ปี 2553 พบว่าอาํเภอชุมพวงมีโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีได้รับอนุญาตดาํเนินการและ

ประกอบการ จาํนวน 32 แห่ง มีเงินทุนลงทุนประมาณจาํนวน 1,078,909,800 บาท มีแรงงานประมาณ

จาํนวน 403 คน โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานของคนในพื้นท่ี  

 3.7.8 ลกัษณะทางพาณชิยกรรม  

  1) ดา้นพานิชยกรรม 

  - มีธนาคาร จาํนวน 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

  - มีสหกรณ์ จาํนวน 1 แห่ง ไดแ้ก่ สหกรณ์การเกษตรอาํเภอชุมพวง จาํกดั 

  - มีสถานประกอบการทั้งหมดจาํนวน 1,412 แห่ง 

  - ขายส่งและขายปลีกการซ่อมแซมยานยนตแ์ละจกัรยานยนต ์100 แห่ง  

  - ร้านคา้ส่งจาํนวน 13 แห่ง  

  - ร้านคา้ปลีกจาํนวน 657 แห่ง  

  - กิจกรรมทางอสังหาริมทรัพยจ์าํนวน 3 แห่ง  
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 2) การบริการ อาหาร ท่ีพกั ในอาํเภอชุมพวงมีสถานท่ีบริการด้านอาหารและท่ีพกัทั้งหมด

จาํนวน 50 แห่ง และบริการอินเทอร์เน็ต จาํนวน 10 แห่ง   

 3) การท่องเท่ียว 

- พระพุทธรูปไมโ้บราณวดับา้นประสุข ตาํบลประสุข มีอายุกวา่ 250 ปี สันนิษฐานว่า

สร้างข้ึนประมาณสมยัอยุธยาตอนปลาย มีลกัษณะแบบลา้นชา้ง และคลา้ยกบัพระท่ีเมืองหลวงพระบาง 

ปัจจุบนัประดิษฐานท่ีวดับา้นประสุข ตาํบลประสุข มีผูส้นใจเดินทางไปสักการะอยูเ่สมอ โดยสามารถ

เดินทางจากเส้นทางอาํเภอพิมาย สู่อาํเภอชุมพวง ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร  

- พระมาลยัสัมฤทธ์ิ อายุกวา่ 150 ปี ประดิษฐานอยูท่ี่วดัพิกุลทอง ตั้งอยูใ่นเขตเทศบาล

ชุมพวง อาํเภอชุมพวง 

- อ่างเก็บนํ้าหว้ยบง ตั้งอยูท่ี่หมู่ท่ี 21 ตาํบลประสุข อาํเภอชุมพวง 

- ศาลหลกัเมืองชุมพวง ตั้งอยูบ่ริเวณหนา้สถานีตาํรวจภูธรอาํเภอชุมพวง เยื้องหนา้ศูนย์

ราชการอาํเภอชุมพวง 

3.7.9 ลกัษณะทางโครงสร้างพืน้ฐาน  

1) การคมนาคม  เส้นทางการคมนาคมติดต่อระหว่างอํา เภอชุมพวงกับจังหวัด

นครราชสีมา รวมทั้งเส้นทางการคมนาคมภายในตาํบลและหมู่บา้น มีรายละเอียด ดงัน้ี 

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2175 เช่ือมระหว่างจงัหวดันครราชสีมา – 

อาํเภอพิมาย - ชุมพวง ระยะทาง 100 กิโลเมตร 

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2223  เช่ือมระหว่างอาํเภอชุมพวง  – อาํเภอ  

ลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์ระยะทาง  40  กิโลเมตร 

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2226 ระหว่างอาํเภอชุมพวง-  อาํเภอคูเมือง 

จงัหวดับุรีรัมย ์

- ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 2285 ระหว่างอาํเภอชุมพวง - อาํเภอประทาย 

จงัหวดันครราชสีมา  ระยะทาง  22  กิโลเมตร 

- ทางหลวงชนบทเช่ือมตาํบลท่าลาด อาํเภอชุมพวง ไปยงัตาํบลสระคูณ 

อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์ ระยะทาง 35 กิโลเมตร 

-  เส้นทางเช่ือมต่อระหว่างตาํบล หมู่บา้น เป็นถนนหินคลุก ลาดยาง ลูกรัง  

และคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 

รถโดยสารประจาํทาง   

- รถโดยสารประจาํทางสายอาํเภอชุมพวง-จงัหวดันครราชสีมา 

- รถโดยสารประจาํทาง  สายอาํเภอชุมพวง-อาํเภอประทาย-อาํเภอบวัใหญ่ 
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- รถโดยสารประจาํทาง สายอาํเภอชุมพวง-อาํเภอลาํปลายมาศ-นางรอง  

- รถโดยสารประจาํทาง สายอาํเภอชุมพวง-ทางพาด-อาํเภอคูเมือง 

-  รถโดยสารประจาํทาง สายอาํเภอชุมพวง-ถึงหมู่บา้นและตาํบลต่าง ๆ  

- สถานีขนส่งชัว่คราว จาํนวน 1 แห่ง 

2) การโทรคมนาคม ติดต่อส่ือสาร อาํเภอชุมพวงมีสถานีวิทยุชุมชน 2 แห่ง ไดแ้ก่ วิทยุชุมชน

คนชุมพวง คล่ืน 95.15 MHz. และ วทิยชุุมชน FM 106.50 MHz คล่ืนแห่งการพฒันา เพื่อสาระและความ

บนัเทิง และมีหอกระจายข่าวอยูใ่นพื้นท่ีครอบคลุมทุกหมู่บา้น 120 แห่ง  

ในพื้นท่ีมีคล่ืนโทรศพัท์มือถือครอบคลุมทุกพื้นท่ี โดยส่วนใหญ่ประชาชนใช้โทรศพัท์มือถือ

ในการติดต่อส่ือสารมากกวา่โทรศพัทส์าธารณะท่ีมีอยู ่ 

3) ประปา นํ้ าด่ืม พื้นท่ีอาํเภอชุมพวงมีการประปาส่วนภูมิภาคจาํนวน 1 แห่ง คือ การประปา

ส่วนภูมิภาคอาํเภอชุมพวงให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลชุมพวง และมีการประปาหมู่บา้น

จาํนวน 120 แห่งครอบคลุมทุกหมู่บา้น 

4) แหล่งนํ้า 

 ก. แหล่งกกัเก็บนํ้าไวใ้ชข้นาดเล็กและระดบัครัวเรือนและระดบัชุมชน 

ตารางที ่213 แสดงจาํนวนแหล่งนํ้า อาํเภอชุมพวง ปี พ.ศ. 2552-2554 

ประเภทแหล่งนํา้ 
2552 2553 2554 

ทั้งหมด 
ทีใ่ช้ได้ 

ในฤดูแล้ง 
ทั้งหมด 

ทีใ่ช้ได้ 
ในฤดูแล้ง 

ทั้งหมด 
ทีใ่ช้ได้ 

ในฤดูแล้ง 

บ่อส่วนตวั 432 387 432 387 13 13 

บ่อสาธารณะ 161 100 161 100 216 80 

 ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอชุมพวง (2554) 
 

  ข. อ่างเก็บนํ้ าขนาดกลาง 1 แห่ง ไดแ้ก่ อ่างเก็บนํ้ าห้วยบง ตั้งอยูห่มู่ท่ี 21 ตาํบลประสุข 

หนองละลมใหญ่ อยูท่ี่หมู่ 6 ตาํบลชุมพวง หนองตะเคียนแอน อยูท่ี่หมู่ 3 ตาํบลชุมพวง  

5) ไฟฟ้า มีหน่วยบริการผูใ้ชไ้ฟฟ้าครอบคลุมพื้นท่ีอาํเภอชุมพวง จาํนวน 1 แห่ง คือ การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคอาํเภอชุมพวง 
 

 3.7.10 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

  1) ทรัพยากรดิน ลกัษณะดินเป็นกลุ่มดินท่ีอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 4 ท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดิน

เหนียว ดินบนสีดาํส่วนดินล่างสีเทาหรือสีนํ้าตาลอ่อน มีจุดประสีนํ้าตาลเหลือง สีนํ้าตาล หรือสีแดง บาง

แห่งพบผนึกยิบซัม่และเปลือกหอยในดินชั้นล่าง พบในบริเวณท่ีราบลุ่มหรือราบเรียบเป็นดินลึกมีการ

ระบายนํ้าและดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินกรดถึงด่างปานกลาง ค่าความ

เป็นกรดเป็นด่างอยูท่ี่ค่า pH 5.5 - 8.0  และกลุ่มชุดดินท่ี 40 40b เน้ือดินเป็นพวกดินร่วนปนทราย  ดิน
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นํ้ าตาลอ่อน  สีเหลืองหรือสีแดง  บางแห่งอาจพบจุดประสีในดินชั้นล่าง เกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดพวก

ตะกอนลาํนํ้ าหรือจากการสลายตวัผุพงัของหินเน้ือหยาบ พบบริเวณพื้นท่ีค่อนขา้งราบเรียบ จนถึงพื้นท่ี

ลาดเชิงเขา ส่วนใหญ่มีความลาดชนัประมาณ ร้อยละ 2 - 20 และบางส่วนมีความลาดชนัประมาณร้อยละ 

20 - 35 เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ าใตดิ้นอยูลึ่กกวา่ 1 เมตร ตลอดปี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ

ปานกลาง มีค่า pH 4.5 - 5.5 มีพื้นท่ีประมาณร้อยละ 3.26 ของพื้นท่ีทั้งหมด  

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เน้ือดินเป็นทรายจดั นํ้ าซึมผ่านชั้นดินไดเ้ร็วมาก ดินอุม้นํ้ าตํ่า 

ระดบันํ้าใตดิ้นตํ่ามาก ดินมีการกดักร่อนในบริเวณท่ีมีความลาดชนัสูง ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ

ของดินตํ่า 

2) ทรัพยากรนํ้า อาํเภอชุมพวงประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม อาศยันํ้ าฝนเป็นหลกัใน

การเพาะปลูกปริมาณนํ้ าฝนในแต่ละปีไม่แน่นอน บางปีขาดนํ้ าสําหรับอุปโภค บริโภค และใช้เพื่อ

การเกษตร โดยมีแหล่งนํ้าท่ีสาํคญัดงัน้ี ลาํนํ้ามาศ ลาํนํ้ามูล และลาํนํ้าเคม็ 

3) ทรัพยากรป่าไม ้จากสภาพปัจจุบนัจะมีพื้นท่ีท่ีเป็นป่าไม ้ไดแ้ก่ ป่าอนุรักษป่์าไมเ้ขตปฏิรูป 

ซ่ึงราษฎรไดร่้วมกนัอนุรักษแ์ละรักษาสภาพป่าไมใ้ห้คงเดิมอยูเ่สมอ และในพื้นท่ีอาํเภอชุมพวงมีพื้นท่ี

ป่าชุมชนท่ีดูแลโดยประชาชนในพื้นท่ีจาํนวนมาก ไดแ้ก่  

- ป่าหมู่บา้นบา้นหนองทุ่ม เป็นป่าตามพระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 บา้น

หนองทุ่ม (หมู่ 7) อาํเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสีมา มีพื้นท่ีจาํนวน 630 ไร่  

- ป่าหมู่บา้นบา้นโนนหาด เป็นป่าตามพระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 บา้น

โนนหาด (หมู่ 6) อาํเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสีมา มีพื้นท่ีจาํนวน 430ไร่  

- ป่าหมู่บา้นบา้นหนองข่า เป็นป่าตามพระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 บา้น

หนองข่า (หมู่ 8) อาํเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสีมา มีพื้นท่ีจาํนวน 80ไร่  

- ป่าหมู่บา้นบา้นใหม่พฒันา เป็นป่าตาม พระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 บา้น

ใหม่พฒันา (หมู่ 13) อาํเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสีมา มีพื้นท่ีจาํนวน 610 ไร่  

- ป่าหมู่บา้นบา้นภูดินทอง เป็นป่าตามพระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 บา้น  

ภูดินทอง (หมู่ 15) อาํเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสีมา มีพื้นท่ีจาํนวน 2,317 ไร่ 

- ป่าหมู่บา้นบา้นหัวฝาย ป่าตามพระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 บา้นหัวฝาย 

(หมู่ 16) อาํเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสีมา มีพื้นท่ีจาํนวน 12 ไร่ 

- ป่าหมู่บา้นบา้นหนองโก เป็นป่าตามพระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 บา้น

หนองโก (หมู่ 18) อาํเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสีมา มีพื้นท่ีจาํนวน 32 ไร่ 

- ป่าหมู่บา้นบา้นพนัธ์เจริญ เป็นป่าตามพระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 บา้น

พนัธ์ุเจริญ (หมู่ 12) อาํเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสีมา มีพื้นท่ีจาํนวน  300 ไร่ 

- ป่าหมู่บา้นบา้นโนนดู่ เป็นป่าตามพระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 บา้นโนนดู่ 

(หมู่ 3) อาํเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสีมา มีพื้นท่ีจาํนวน 25 ไร่ 

http://www.koratnreo.org/fCom_detail.aspx?id=1522
http://www.koratnreo.org/fCom_detail.aspx?id=1521
http://www.koratnreo.org/fCom_detail.aspx?id=1523
http://www.koratnreo.org/fCom_detail.aspx?id=1524
http://www.koratnreo.org/fCom_detail.aspx?id=1525
http://www.koratnreo.org/fCom_detail.aspx?id=1526
http://www.koratnreo.org/fCom_detail.aspx?id=1527
http://www.koratnreo.org/fCom_detail.aspx?id=1513
http://www.koratnreo.org/fCom_detail.aspx?id=1514
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- ป่าหมู่บา้นบา้นหนองบวั เป็นป่าตามพระราชบญัญติั ป่าไม ้พุทธศกัราช 

2484 หนองบวั (หมู่ 4) อาํเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสีมา มีพื้นท่ีจาํนวน 137 ไร่ 

- ป่าหมู่บา้นบา้นสองหอ้ง เป็นป่าตามพระราชบญัญติั ป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 

สองหอ้ง (หมู่ 9) อาํเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสีมา มีพื้นท่ีจาํนวน 90 ไร่ 

- ป่าหมู่บา้นบา้นหนองแวงนอ้ย เป็นป่าตามพระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 

2484 หนองแวงนอ้ย (หมู่ 12) อาํเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสีมา มีพื้นท่ีจาํนวน 40 ไร่ 

- ป่ า หมู่ บ้า น  บ้า นย า ง  บ้า น หนอง ตะ ค อ ง ใ หญ่  บ้า นโ นนย อป่ า ตา ม 

พระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 ตะคองใหญ่ (หมู่ 5) โนนยอ (หมู่ 8) ยาง (หมู่ 2) อาํเภอชุมพวง 

จงัหวดันครราชสีมา มีพื้นท่ีจาํนวน 100 ไร่ 

- ป่าหมู่บา้นบา้นประดู่เป็นป่าตามพระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 

บา้นประดู่ (หมู่ 3) อาํเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสีมา มีพื้นท่ีจาํนวน 180 ไร่ 

- ป่าหมู่บา้นบา้นเขวา้เป็นป่าตามพระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 บา้น

เขวา้ (หมู่ 7) อาํเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสีมา มีพื้นท่ีจาํนวน 23 ไร่ 

3.7.11 ด้านการเมือง 

 1) การเมืองระดบัชาติ อาํเภอชุมพวงอยู่ในเขตเลือกตั้งท่ี 8 สําหรับการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของจงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงการทาํการเลือกตั้งทุกระดบัทางส่วนราชการระดบั

อาํเภอ และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นท่ีออกมาเลือกตั้งให้มาก

ท่ีสุด และให้ประชาชนเห็นความสําคญัของการเลือกตั้ง แต่กระบวนการดงักล่าวก็ยงัไม่ได้รับความ

สนใจจากประชาชนมากนกั เน่ืองจากมีการแข่งขนักนัทางการเมืองสูง ตั้งแต่การเลือกตั้งระดบัทอ้งถ่ิน

ถึงการเลือกตั้งระดบัชาติ ท่ีมีกระบวนการซ้ือสิทธ์ิขายเสียง และนบัวนัจะเพิ่มมากข้ึน 

 2) การเมืองระดบัทอ้งถ่ิน ในพื้นท่ีอาํเภอชุมพวงการเมืองในทอ้งถ่ินเม่ือก่อนเป็นการ

เลือกตั้ งเอาคนดีเข้าไปทํางานให้ท้องถ่ิน แต่มาภายหลังกระบวนการเลือกตั้ งได้เปล่ียนไปตาม

กระบวนการเลือกตั้งระดบัชาติ คือ มีการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงกนัมากข้ึน รวมทั้งนกัการเมืองทอ้งถ่ินหลาย

คนก็เขา้ไปทาํงานเพื่อให้ไดม้าซ่ึงอาํนาจ แต่วา่บริหารงานทอ้งถ่ินไม่เป็น และการไดม้าของอาํนาจนั้น

มาจากกระบวนการอุปถมัภ ์และการเป็นฐานคะแนนเสียงใหน้กัการเมืองระดบัชาติดว้ย  

  3) การเมืองภาคประชาชน ในพื้นท่ีอาํเภอชุมพวงมีกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน ท่ี

พยายามรวมกลุ่มกนัทาํงานทางดา้นการเมืองภาคประชาชน แต่วา่ก็ยงัไม่สามารถทาํงานไดค้รอบคลุมทั้ง

อาํเภอ ดงันั้นการทาํงานการเมืองภาคประชาชนในพื้นท่ีอาํเภอชุมพวงจะตอ้งมีการทาํงานให้มีความ

ต่อเน่ืองและเช่ือมเครือข่ายกบัพื้นท่ีอ่ืน ๆ ในจงัหวดันครราชสีมา  

 

 
 

http://www.koratnreo.org/fCom_detail.aspx?id=1515
http://www.koratnreo.org/fCom_detail.aspx?id=1516
http://www.koratnreo.org/fCom_detail.aspx?id=1517
http://www.koratnreo.org/fCom_detail.aspx?id=1518
http://www.koratnreo.org/fCom_detail.aspx?id=1519
http://www.koratnreo.org/fCom_detail.aspx?id=1520
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3.7.12 ด้านการจัดการภาคราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  

การจดัระเบียบการปกครอง ในเขตทอ้งท่ีอาํเภอชุมพวง จาํแนกการปกครองตาม

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พุทธศกัราช 2534 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ได ้ดงัน้ี 

1) การบริหารราชการส่วนกลาง ในพื้นท่ีอาํเภอชุมพวงมีหน่วยงานราชการส่วนกลาง

ตั้งอยู ่คือ โรงพยาบาลอาํเภอชุมพวง และสาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ 

2) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค  มีส่วนราชการต่าง ๆ ดงัน้ี ท่ีทาํการปกครองอาํเภอ  

สํานักงานสรรพากรพื้นท่ี สํานักงานเกษตรอาํเภอ สํานักงานพฒันาชุมชนอาํเภอ สํานักงานปศุสัตว์

อาํเภอ สาํนกังานสัสดีอาํเภอ สาํนกังานท่ีดินอาํเภอ และสถานีตาํรวจภูธรอาํเภอ 

3) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ท่ีทาํการไปรษณีย์โทรเลขอาํเภอชุมพวง และการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาํเภอชุมพวง 

4) การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อาํ เภอชุมพวงมีการบริหารราชการส่วน

ท้องถ่ิน 3  รูปแบบ คือ 

ก. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั มีศูนยป์ระสานงานองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

ในพื้นท่ี   

ข. องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จาํนวน  9 แห่ง  คือ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ชุมพวง องค์การบริหารส่วนตําบลตลาดไทร องค์การบริหารส่วนตาํบลท่าลาด องค์การบริหาร          

ส่วนตาํบลโนนตูม องคก์ารบริหารส่วนตาํบลประสุข องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโนนยอ องคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลโนนรัง องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสาหร่าย และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองหลกั 

ค. เทศบาล  อาํเภอชุมพวงมีเทศบาลจาํนวน 1 แห่ง คือ เทศบาลตาํบลชุมพวง 

5) การปกครองทอ้งท่ี แบ่งเขตการปกครองตามพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี  

พุทธศกัราช 2547  แบ่งออกเป็น 9 1ตาํบล1 120 1หมู่บา้น1 ดงัน้ี  

ตารางที ่214 แสดงจาํนวนหมู่บา้น อาํเภอชุมพวง 

ตําบล 
จํานวน
หมู่บ้าน 

รายช่ือหมู่บ้าน 

ชุมพวง   12 บา้นตาทุ่ง บา้นขนาก บา้นข้ีเหล็ก บา้นโนนทอง บา้นเด่ือ บา้นยาง บา้น

หนองแดง บา้นท่า บา้นดอนสวรรค ์ บา้นตูมน้อย บา้นชุมพวง และบา้น

พนัธ์ุเจริญ 

ตลาดไทร    19 บา้นตลาดไทร บา้นหนองแวงใหญ่ บา้นโนนดู่ บา้นหนองบวั บา้นโนนแดง 

บา้นตาจง บา้นโนนรัง บา้นสาํโรง บา้นหนองตาด บา้นหนองสองห้อง บา้น

ตูมหวาน บา้นหนองหวา้ บา้นหนองแวงนอ้ย บา้นหนองจิก บา้นบูรพา 

บา้นนํ้าโสกตาดี บา้นโนนแดง บา้นบุตาหนา และบา้นสระปทุม 

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 ่214 แสดงจาํนวนหมู่บา้น อาํเภอชุมพวง (ต่อ) 

ตําบล 
จํานวน
หมู่บ้าน 

รายช่ือหมู่บ้าน 

ท่าลาด   19 บา้นท่าลาด บา้นโคกพะงาด บา้นหนองนกคู่ บา้นนาสีนวน บา้นหนองรู บา้น

โคกกุง นอ้ย บา้นโนนรังนอ้ย บา้นลุงประดู่ บา้นหนองปรือแกว้ บา้นโคกตอง 

บา้นหนองตะคอง บา้นหนองทุ่ม บา้นหนองม่วง บา้นหนองตานา บา้น 

เหล่าจัน่ บา้นหนองขาม บา้นโนนจอมศรี บา้นสองคอน และบา้นชาดนอ้ย 

โนนตูม    10 บา้นสาหร่าย บา้นหนองเจา้เรือน บา้นโนนตูม บา้นหนองไร่ บา้น 

หนองโดน บา้นหนองนาดี บา้นสองพี่นอ้ง บา้นทุ่งสวา่ง บา้นหนองรกฟ้า 

และบา้นหนองปรือพฒันา 

โนนยอ    10 บา้นโนนกระหวนั บา้นยาง บา้นประดู่ บา้นกระพี้ บา้นหนองตะครองใหญ่ 

บา้นโนนยอพฒันา บา้นเขวา้ บา้นโนนยอ และบา้นยางใน 

โนนรัง    18 บา้นโนนรัง บา้นหนองหวา้ บา้นหนองโน บา้นโคกเพชร บา้นทบัรัก บา้น

โนนหาด บา้นหนองทุ่ม บา้นหนองข่า บา้นใหม่ปฏิรูป บา้นดงบงั บา้น 

เมืองยาง บา้นโคกสูง บา้นใหม่ปฏิรูป บา้นหนองสะแก บา้นภูดินทอง บา้น 

หวัฝาย บา้นคอกควาย และบา้นหนองโก 

ประสุข    19 บา้นประสุข บา้นสาํโรง บา้นละโว ้บา้นวดัจนัทร์ บา้นยายพา บา้นแท่น 

บา้นขามขนุร่ม บา้นหนองสะแก บา้นเขวา้ บา้นไพลนอ้ย บา้นดอนลาํดวน 

บา้นช่องแมว บา้นโนนยาง บา้นขามใหม่ บา้นโนนระเวยีง บา้นสระบวั 

บา้นหนองจอก บา้นทะยงู และบา้นประสุขชยั 

สาหร่าย   5 บา้นหนองแดง บา้นหนองหวา้ บา้นหนองปรือสมอ บา้นโคกหินชา้ง และ

บา้นเก่าตาดาํ 

หนองหลกั 8 บา้นโนนขยุ บา้นขนุละคร บา้นหนองหลกั บา้นสุกร บา้นประโดก บา้น

โนนกราด บา้นเมืองไผ ่และบา้นโนนสวน 

รวม 120  

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอชุมพวง (2554) 

 

3.7.13 การวเิคราะห์ศักยภาพของอาํเภอชุมพวง 

 จากการจดัการประชุม เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2554 ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมประชุม จาํนวน

รวมทั้งส้ิน 61 คน ประกอบด้วย ผูน้าํกลุ่มจาํนวน 21 คน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจาํนวน 4 คน

หน่วยราชการต่าง ๆ จาํนวน 13 คน และอ่ืนๆ จาํนวน 23 คน โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดมี้ส่วนร่วมในการ

ระดมสมองและวเิคราะห์ศกัยภาพของอาํเภอดงัน้ี 
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1) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการวิเคราะห์ปัจจยัภายในท่ีเป็นปัจจยัหนุนและ

ปัจจยัท่ีเป็นปัญหาของพื้นท่ีท่ีมีผลต่อการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอชุมพวง สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

ตารางที ่215 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอชุมพวง 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ก. ด้านกายภาพ 

- มีเส้นทางการคมนาคมท่ีเช่ือมต่อกบัอาํเภออ่ืน 

ของจังหวัดนครราชสีมาและ ของจังหวัด

บุรีรัมย ์ 

- อาํเภอชุมพวงส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีสูง ทาํให้นํ้ า

ไม่ท่วม 

- ไม่มีโรงงานท่ีก่อมลพิษ ทาํให้ส่ิงแวดล้อมดี 

และอากาศดี 

- ยงัมีพื้นท่ีป่าไม้ท่ีเป็นป่าสาธารณะอยู่บ้างใน

หลายตาํบล  

ก. ด้านกายภาพ 

- เส้นทางการคมนาคมเช่ือมกบัอาํเภออ่ืน ๆ 

รวมทั้ งเส้นทางเช่ือมระหว่างตําบลและ

หมู่บา้นยงัไม่สะดวกเท่าท่ีควร 

- ขาดนํ้ าเพื่อทาํการเกษตร โดยเฉพาะในช่วง

ฤดูแลง้ และฤดูฝนเม่ือฝนทิ้งช่วง 

- ดินขาดความอุดมสมบูรณ์เน่ืองจากการทาํ

การเกษตรท่ีไม่เหมาะสม และใช้วิธีการเผา

ฟางขา้ว และบางพื้นท่ีมีดินเคม็แพร่กระจาย  

- สภาพพื้นท่ีป่าไม้เส่ือมโทรม ทาํให้ฝนไม่

ตกตามฤดูกาล มีการบุกรุกเขา้ไปทาํลายป่า 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- มีกลุ่มปราชญช์าวบา้นท่ีสนใจการพฒันาความรู้

ใหม่ ๆ  และมหาวทิยาลยัชาวนา  

- มีสถาบนัการศึกษาครอบคลุมทัว่ถึงทุกพื้นท่ี

ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมธัยม และ

การฝึกอาชีพ 

- เร่ิมมีการนาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการผลิต

มากข้ึน เช่น การทาํปุ๋ยอินทรีย ์การทาํนํ้าหมกั 

-  กลุ่มผู ้สูงอายุย ังยึดถือว ัฒนธรรมประเพณี

ทอ้งถ่ินไวอ้ยา่งเหนียวแน่น 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน 

กลุ่มอาชีพ ภูมิปัญญา) 

- ระดบัการศึกษาของประชากรในพื้นท่ีอยูใ่น

ระดบัตํ่า 

- ประชาชนในหลายพื้นท่ีไม่มีความสามคัคี

กนั มีความขดัแยง้กนัในหมู่บา้นและญาติพี่

นอ้ง 

- เยาวชนมั่วสุม เสพสารเสพติด ไม่สนใจ

เรียน และไม่เช่ือฟังผูป้กครอง  

- ประชาชนในพื้นท่ีไม่ค่อยให้ความสําคญัใน

การดูแลสุขภาพอนามยัของตนเอง  
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ตารางที ่215 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอชุมพวง (ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม  

- มีลานสินคา้ชุมชนประจาํอาํเภอ 

- ป ร ะ ช า ช นโ ด ย ส่ วน ใ ห ญ่ป ร ะ ก อบ อา ชี พ

เกษตรกรรม 

- มีกองทุนหมู่บา้นจาํนวน 120 กองทุนท่ีเป็น

แหล่งเงินทุนหมุนเวยีนของประชาชน  

- มี ก า ร ร ว ม ก ลุ่ ม เ พื่ อ ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ ข อ ง

ประชาชนในพื้นท่ี ท่ีมีการจดัตั้งแบบง่ายๆ เพื่อ

ประโยชน์ของกลุ่มตนเอง 

- สามารถผลิตขา้วหอมมะลิท่ีไดคุ้ณภาพและเป็น

ท่ีตอ้งการของตลาด  

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 

- ประชาชนในพื้นท่ีมีหน้ีสินมาก เช่น หน้ีสิน

ด้านการศึกษาของบุตร หน้ีสินไปทาํงาน

ต่างประเทศ และหน้ีสินทางการเกษตร  

- ตน้ทุนการผลิตสูง การผลิตของเกษตรกรมี

การใช้ปุ๋ยเคมีในอตัราท่ีสูง และมีการจ้าง

แรงงานปักดํา เ ก่ียวข้าว นวดข้าว ทําให้

ตน้ทุนการผลิตสูง 

- จาํนวนประชากรท่ีวา่งงานมีมากข้ึนทุกปี  

- ประชาชนขาดความรู้ ในการพฒันาศกัยภาพ

ทางดา้นอาชีพของตนเอง  

- ขาดการรวมกลุ่มในการผลิตและจาํหน่าย

ผลผลิตทางการเกษตร  

- ประชาชนในพื้นท่ีมีรายไดไ้ม่แน่นอน  

ง. ด้านการเมืองการปกครอง  

- มีผูน้าํชุมชนท่ีเขม้แขง็ และมีความมุ่งมัน่ทาํงาน

เพื่อสังคมอยา่งจริงจงัจาํนวนมาก 

- มีเครือข่ายประชาชนท่ีลุกข้ึนมาทาํการเมืองภาค

ประชาชนอยูบ่า้ง  

- ประชาชนบางกลุ่มเร่ิมมีความเขา้ใจเร่ืองสิทธิ

ของตนเองมากข้ึน 

 

 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง  

- ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองน้อย และ

ไปใชสิ้ทธ์ิการเลือกตั้งนอ้ย  

- ประชาชนไม่มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองการ

บริหารจดัการทอ้งถ่ินท่ีมากเพียงพอ  

- ผูน้าํบางส่วนยงัทาํงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน

มากกวา่การคาํนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม 

- มีการแข่งขันทางการเมืองโดยเฉพาะการ

เลือกตั้ งท้องถ่ิน และนํามาซ่ึงความขดัแยง้

ของประชาชนในพื้นท่ี 

- ประชาชนไม่มีอํานาจในการต่อรองด้าน

ผลประโยชน์ท่ีเท่าเทียมกนั  

- ประชาชนรู้สึกว่าตนเองไม่มีอํานาจ ไม่มี

หน้า ท่ีในการตรวจสอบการทํางานของ

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  
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ตารางที ่215 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอชุมพวง (ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- มีว ัฒนธรรมพื้ นบ้านท่ีเข้มแข็ง  ได้แก่  รํา

บวงสรวงย่าโม แข่งเรือตาํบลประสุข และมี

พระไมอ้าย ุ200 กวา่ปี 

- มีเมืองพระโบราณ และกู่ปราสาทท่ีบ้านบ่อ 

และอุโบสถไมท่ี้เก่าแก่ควรค่าแก่การอนุรักษ ์ 

- มีแหล่งผลิตหมอ้ดินท่ียงัใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

อยูท่ี่ตาํบลหนองหลกั อาํเภอชุมพวง 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- ไม่มีการสืบทอดศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี

ท่ีดีงามไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน  

- เยาวชนไม่สนใจวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน  

- เยาวชนมีพฤติกรรมเลียนแบบวฒันธรรม

ใหม่ ท่ีเนน้ความทนัสมยัเป็นหลกั  

- ไ ม่ มี ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้อ มู ล ท า ง ด้ า น

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีความเช่ือของ

ทอ้งถ่ิน ไวใ้หเ้ป็นระบบ  

 

2) การวิเคราะห์ โอกาส และอุปสรรคหรือขอ้จาํกดั ผลการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อ

กระบวนการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอชุมพวงสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

ตารางที ่216 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอชุมพวง 

โอกาส อุปสรรค/ข้อจํากดั 

ก.ด้านกายภาพ 

- มีการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานทั้งขององค์การ

บริหารส่วนจงัหวดัและจากสภาผูแ้ทนราษฎร 

- ค ว า ม แป ร ป รว น ท า ง ส ภ า พ อ า ก า ศ ทํา ใ ห้

เกษตรกรตอ้งปรับตวัมากข้ึน  

- มีโครงการพฒันาระบบชลประทานในพื้นท่ี

อาํเภอชุมพวงของสาํนกังานชลประทาน  

- พื้นท่ีเหมาะสมสําหรับการทําการเกษตรใน

หลายดา้น  

- มีลุ่มนํ้ าและป่าชุมชนอยู่ในพื้นท่ีจาํนวนมากท่ี

เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในอาํเภอ 

ก.ด้านกายภาพ 

- สภาพภูมิอากาศท่ีมีความแปรปรวนสูงทาํ

ใหมี้ผลต่อการผลิตภาคการเกษตรในพื้นท่ี  

- อาํเภอชุมพวงมกัจะมีปัญหานํ้ าท่วมในฤดู

ฝน และแลง้จดัในฤดูกาลอ่ืนๆ 

- การท่ีมีจาํนวน ประชากรเพิ่มข้ึนจึงมีความ

พยายามแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ มาใช้

ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ต น 

โ ด ย เ ฉ พ า ะ ใ น เ ร่ื อ ง ก า ร บุ ก เ บิ ก ท่ี ดิ น

ส า ธ า ร ณ ะ ม า ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ท า ง ด้ า น

เศรษฐกิจ 

- จากการพฒันาในดา้นต่างๆ ทั้งดา้นเกษตร 

การอุตสาหกรรม ทาํให้มีการใชท้รัพยากร

มากข้ึน เช่น ทรัพยากรดิน นํ้ า ป่าไม ้และ

พลงังาน โดยขาดการบาํรุงรักษา 
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ตารางที ่216 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอชุมพวง (ต่อ) 

โอกาส อุปสรรค/ข้อจํากดั 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- นโยบายเรียนฟรี ท่ีทาํให้ประชาชนไดมี้โอกาส

เขา้ถึงการบริการทางดา้นการศึกษา   

- รัฐมีหลกัประกนัสุขภาพให้กบัประชาชนทาํให้

ประชาชนมีโอกาสเข้า ถึงการบริการด้าน

สาธารณสุขมากข้ึน 

-  รัฐมีนโยบายการปราบปรามยาเสพติดอย่าง

จริงจงั  

- กระแสการดูแลสุขภาพโดยใช้หลกัภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินหรือการแพทยแ์ผนไทย 

- ส่วนราชการมีแผนการพัฒนาและถ่ายทอด

เทคโนโลยใีหม่ ๆ ใหก้บัเกษตรกรในพื้นท่ี 

ข.ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน 

กลุ่มอาชีพ ภูมิปัญญา) 

- ส่ือกระแสหลกัท่ีไม่ไดน้าํเสนอเร่ืองราวท่ี

ดี  ๆ  ในสังค ม ทําให้ เยา วชนเกิดกา ร

เลียนแบบ เช่น การตีกันของวยัรุ่น การ

นาํเสนอภาพความรุนแรง และอ่ืน ๆ 

- การแพร่ระบาดของโรคใหม่ ๆ ท่ียากต่อ

การควบคุม และการอุบติัใหม่ของโรคท่ีมี

ความรุนแรงกวา่เดิม  

- การศึกษายงัไม่สามารถสอนให้เด็กแกไ้ข

ปัญหาความขดัแยง้ดว้ยเหตุและผล 

- ทศันคติและค่านิยมท่ียกยอ่งคนมีอาํนาจ มี

ความมัง่คัง่ มีเกียรตินิยม และมีช่ือเสียง ทาํ

ใหค้นดีไม่ไดรั้บการช่ืนชม 

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม  

- ยุทธศาสตร์ของจงัหวดัท่ีเน้นการพฒันาอาชีพ

ทางดา้นการเกษตรท่ีมีความเหมาะสมกบัพื้นท่ี  

- เจา้หน้าท่ีราชการมีการส่งเสริมเร่ืองการพฒันา

อาชีพใหก้บัประชาชนในพื้นท่ี 

- กระแสแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  

- นโยบายประกนัรายไดข้องเกษตรกร  

- การสร้างเทคโนโลยีทางการเกษตรข้ึนมาใหม่

ให้มีความเหมาะสมกบัพื้นท่ีและลกัษณะของ

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูใ่นสภาพปัจจุบนั 

- การนําเอาความรู้ทางเทคโนโลยีใหม่เข้าไป

เผยแพร่กบัตวัเกษตรกร และมีการฝึกฝนให้กบั

เกษตรกร ให้ตวัเกษตรกรสร้างแนวความคิดท่ี

จะประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม  

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม  

- การเปิดการค้าเสรีและอาเซียนเป็นหน่ึง

เดียว ทําให้เกษตรกรต้องเผชิญกับการ

แข่งขนัท่ีสูงข้ึน  

- เกษตรกรไม่สามารถควบคุมราคาต้นทุน

ปัจจยัการผลิตได ้ 

- เกษตรกรไม่สามารถกาํหนดราคาผลผลิต

ทางดา้นการเกษตรไดเ้อง  

- กลไกทางการตลาดเปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเร็ว ทาํให้เกษตรเข้าไม่ถึงขอ้มูลด้าน

การเกษตร  

- ปัญหาเศรษฐกิจตกตํ่ า การเลิกจ้างงาน 

ธุรกิจลม้ละลาย ค่าครองชีพสูง  
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ตารางที ่216 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอชุมพวง (ต่อ) 

โอกาส อุปสรรค/ข้อจํากดั 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง  

- การกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถ่ินท่ีเป็นโอกาสให้

ประชาชนได้ลุกข้ึนมาบริหารจัดการและ

พฒันาทอ้งถ่ินไดโ้ดยตรง  

- ราชการมีโครงการพฒันากระบวนการมีส่วน

ร่วมของประชาชนทางดา้นการเมือง 

- ส่วนราชการมีโครงการฝึกอบรมและพฒันา

เร่ืองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน  

ง.ด้านการเมืองการปกครอง  

- ปัญหาการคอรัปชั่นในทุกระดบัทาํให้การ

พฒันาไม่ลงไปถึงประชาชนอยา่งทัว่ถึงและ

เท่าเทียมกนั  

- มีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารประเทศบ่อยทาํ

ให้การดําเนินงานตามนโยบายไม่มีความ

ต่อเน่ือง 

- โครงสร้างทางการเมืองท่ีเป็นแบบทุนนิยม

ทาํใหป้ระชาชนขาดโอกาสในการพฒันา  

- การทาํงานท่ีไม่เคารพกติกาของสังคมใน

ระดับประเทศนําไปสู่การเลียนแบบใน

ระดบัทอ้งถ่ิน 

- ปัญหาการแบ่งพรรคแบ่งพวกท่ีเกิดข้ึนใน

ทุกระดบัของพื้นท่ี 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- การเปิดอาเซียนเป็นหน่ึงเดียว เป็นโอกาสให้

เด็กในพื้นท่ีได้เรียนรู้วฒันธรรมของเพื่อน

บา้นมากข้ึน  

- การพฒันาการท่องเท่ียวโดยการพฒันา 

โ ฮ ม ส เ ต ย์ เ ป็ น โ อ ก า ส ข อ ง ก า ร เ ผ ย แ พ ร่

ศิลปวฒันธรรม ประเพณีและความเช่ือของ

ทอ้งถ่ิน  

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- ส่ือกระแสหลักท่ีมีการนาํเสนอวฒันธรรม

ใหม่ อยูต่ลอดเวลา และเขา้ถึงทุกครัวเรือน  

- ห น่ ว ย ง า น ร า ช ก า ร แ ล ะ รั ฐ บ า ล ใ ห้

ความสําคัญต่อการใช้ศิลปะ ว ัฒนธรรม 

ประเพณีทอ้งถ่ินมาใชใ้นการพฒันานอ้ย 

- อิทธิพลจากการติดต่อกับภูมิภาคอ่ืน เช่น 

การแต่งงานกบัคนต่างชาติ ส่งผลต่อวิธีคิด

ของประชาชนในพื้นท่ีให้สนใจวฒันธรรม

อ่ืนท่ีไม่ค่อยมีความซับซ้อนมากกว่าการ

สนใจวฒันธรรมของทอ้งถ่ินตนเอง  

 

 3.7.14 ข้อเสนอแนะการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจังหวดัอย่างเป็นเอกภาพ 

จากการจัดเวทีอาํเภอชุมพวงท่ีประชุมได้นําเสนอให้มีการขบัเคล่ือนประเด็นเพื่อ

นาํไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจงัหวดัอยา่งเป็นเอกภาพทั้งภาครัฐ (ส่วนกลาง ส่วน

ภูมิภาค ส่วนทอ้งถ่ิน) ภาคเอกชน รัฐวสิาหกิจ ประชาชน นกัวิชาการ ปราชญช์าวบา้น นกัการเมือง และ
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อ่ืน ๆ รวมทั้งเป็นการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีไปพร้อมกับการขบัเคล่ือนงานปฏิรูปโคราช จึงมี

ขอ้เสนอแนะใหท้าํงานผา่นการขบัเคล่ือนงานเชิงประเด็นดงัน้ี 

ประเด็นท่ี 1 ประเด็นการแกไ้ขปัญหายาเสพติดของเยาวชน โดยเน้นการมีส่วนร่วม

ของทุกฝ่ายในลกัษณะร่วมคิด ร่วมทาํ ตอ้งช่วยกนัสอดส่องดูแล ให้คาํแนะนาํปรึกษา จดัอบรม เพิ่ม

ความรู้ใหแ้ก่เยาวชนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด 

ประเด็นท่ี 2 ประเด็นการบริการการปกครองทอ้งถ่ิน โดยเน้นแกไ้ขปัญหาการทุจริต

คอรัปชั่น สร้างการมีจิตสํานึกในหน้าท่ี และสร้างความเป็นพลเมืองให้กบัประชาชนในพื้นท่ี เพื่อให้

ช่วยกนัสอดส่องดูแลไม่ใหเ้กิดกระบวนการทุจริตคอรัปชัน่ในทุกระดบั และกระตุน้ให้ประชาชนเขา้ไป

มีส่วนร่วมในทางการเมืองทุกระดบัให้มากข้ึน ดว้ยกระบวนการฝึกอบรมเสริมความรู้ ความเขา้ใจเร่ือง

สิทธิและหนา้ท่ีท่ีประชาชนควรทราบ 

ประเด็นท่ี 3 ประเด็นการจดัการนํ้ า พื้นท่ีอาํเภอชุมพวงมีทั้งพื้นท่ีนํ้ าท่วมและแลง้ โดย

ท่ีประชุมมีความตอ้งการให้ทาํโครงการผนันํ้ าขา้มลุ่มนํ้ าต่าง ๆ โดยพื้นท่ี ท่ีไดรั้บผลกระทบภยัแลง้ให้

ทาํระบบส่งนํ้าเขา้เก็บกกันํ้าในพื้นท่ีตาํบลท่าลาดและตาํบลโนนรัง ส่วนพื้นท่ี ท่ีไดรั้บผลกระทบนํ้ าท่วม

ใหมี้การทาํระบบกกัเก็บนํ้า ฝายกั้นนํ้าท่ีมัน่คงแขง็แรงสามารถรองรับปริมาณนํ้าได ้

ประเด็นท่ี 4 ประเด็นการจดัการความรู้ให้แก่ประชาชน โดยให้คาํแนะนาํปรึกษา จดั

อบรม เพิ่มความรู้ให้แก่ประชาชน พฒันาทกัษะทางด้านอาชีพ การบริหารจดัการทุน และส่งเสริม

สนบัสนุนใหเ้กิดกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  
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