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3.11 อําเภอแก้ งสนามนาง
3.11.1 ประวัติความเป็ นมา
อําเภอแก้งสนามนาง เป็ นอําเภอที่ 23 ในจํานวน 32 อําเภอของจังหวัดนครราชสี มา เดิม
มีฐานะเป็ นตําบลอยู่ในความปกครองของอําเภอบัวใหญ่ ต่อมาได้ยกฐานะเป็ นกิ่งอําเภอ เมื่อวันที่ 7
มกราคม พ.ศ. 2529 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2550 โดยแบ่งพื้นที่
ออกจากอําเภอบัวใหญ่ 4 ตําบล คือ ตําบลแก้งสนามนาง ตําบลโนนสําราญ ตําบลบึงพะไลบางส่ วน ตั้ง
เป็ นตําบลบึงสําโรง ตําบลสี สุก จึงมีเขตการปกครองเป็ น 5 ตําบลถึงปั จจุบนั ใน ปี พ.ศ. 2536 ได้รับ
การยกฐานะเป็ นอําเภอตามพระราชกฤษฎีกาตั้งอําเภอ พุทธศักราช 2536 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 110 ตอนที่ 179 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 โดยมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ถัดจากประกาศใน
ราชกิ จจานุ เบกษา จึงมีผลให้กิ่งอําเภอแก้งสนามนาง ได้ยกฐานะเป็ นอําเภอแก้งสนามนาง ถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามกฎหมาย ตั้งแต่วนั ที่ 4 พฤศจิ กายน พ.ศ.2536 คําว่า แก้งสนามนาง มีประวัติ
ความเป็ นมาโดยย่อว่า เป็ นคําที่มีรากคํามาจาก ”แก่ง” เป็ นแก่งหิ นในลํานํ้าชี บริ เวณบ้านแก้งสนามนาง
ตําบลโนนสําราญ เมื่อถึ งฤดูร้อนบริ เวณแก่งหิ นในลําชีต้ืนเขินสามารถเดินเที่ยวข้ามลําชี ไปมาได้ จึง
เป็ นสถานที่พกั ผ่อนของประชาชนหนุ่มสาวชุมนุมเล่นนํ้าในเกาะแก่งของลํานํ้าชีจาํ นวนมาก เป็ นที่มา
ของคําว่า แก่งสนามนาง และแผลงมาเป็ น”แก้งสนามนาง” มาจนถึงปั จจุบนั
3.11.2 ทีต่ ้ งั อําเภอ อาณาเขต ขนาดพืน้ ที่
อําเภอแก้งสนามนาง ตั้งอยูท่ างหลวงหมายเลข 202 (ถนนนิเวศรัตน์) อยูท่ างทิศเหนื อ
ของจังหวัดนครราชสี มา ประมาณ 126 กิโลเมตร มีเนื้ อที่ท้ งั หมดประมาณ 308 ตารางกิโลเมตรหรื อ
ประมาณ 192,500 ไร่
อาณาเขตติ ดต่อดังนี้ ทิ ศเหนื อ ติดต่อกับอําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ และอําเภอ
แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ทิศใต้ ติดต่อกับอําเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสี มา ทิศตะวันออก ติดต่อ
กับอําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสี มา ทิศตะวันตก ติดต่อกับอําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
3.11.3 ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะทางภูมิอากาศ
สภาพพื้นที่ โดยทัว่ ไป มีลกั ษณะเป็ นที่ลาดดอนลูกคลื่น ลาดเอียงจากทางทิศใต้สู่ทิศ
เหนื อและลาดเอียงจากทางทิศตะวันออกสู่ ทิศตะวันตก ลักษณะพื้นที่ราบลุ่มจะอยูด่ า้ นตะวันตก เหมาะ
สําหรับเพาะปลูกข้าว ส่ วนด้านทิศตะวันออกจะเป็ นดอนลูกคลื่น เหมาะสําหรับเพาะปลูกพืชไร่ เช่ น
อ้อย มันสําปะหลัง มีแม่น้ าํ ชีไหลผ่านเป็ นระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศ เป็ นแบบมรสุ ม มี 3 ฤดู คือ ฤดู ร้อนเริ่ มตั้งแต่ เดื อน
มีนาคมถึ งเดื อนเมษายน ฤดู ฝน เริ่ มตั้งแต่ เดื อนพฤษภาคมถึ งเดื อนตุลาคม ฤดูหนาว เริ่ มตั้งแต่เดื อน
พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์
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3.11.4 ลักษณะด้ านเศรษฐกิจ
1) การประกอบอาชี พ จากข้อมูลพื้นฐานพบว่าประชากรในเขตอําเภอแก้งสนามนาง
โดยส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พเกษตรกรรม ได้แก่ การทํานา ทําไร่ ทําสวน รองลงมาคื อการประกอบ
อาชีพรับจ้างทัว่ ไป
ตารางที่ 274 แสดงการประกอบอาชีพของประชากรในพื้นที่อาํ เภอแก้งสนามนาง
เพศ
รวม (คน)
อาชี พ
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่มีอาชีพ
481
463
944
นักเรี ยน
3,155
3,121
6,276
นักศึกษา
312
393
705
ทํานา
6,416
6,547
12,963
ทําไร่
389
348
737
ทําสวน
9
7
16
ประมง
1
0
1
ปศุสัตว์
5
2
7
รับราชการ
224
200
424
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1
4
5
พนักงานบริ ษทั
100
118
218
รับจ้างทัว่ ไป
2,405
2,150
4,555
ค้าขาย
589
678
1,267
41
ธุรกิจส่ วนตัว
31
72
อื่นๆ
458
502
960
รวมทั้งสิ้น
14,586
14,564
29,150
ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ.อําเภอแก้ งสนามนาง (2553)
หมายเหตุ : จํานวนประชากรที่ ได้ จากการสํารวจนี ้ ไม่ เท่ ากับจํานวนประชากรที่ มีอยู่ในทะเบียนบ้ านหรื ออาศัยอยู่จริ งได้

2) รายได้ จากข้อมูลพบว่าตําบลแก้งสนามนางมีรายได้เฉลี่ยสู งที่สุดจํานวน 67,162.96 บาทต่อ
คนต่อปี ซึ่ งถื อได้ว่าสู งกว่ารายได้เฉลี่ ยของจังหวัดนครราชสี มา รองลงมาคือ ตําบลบึงพะไลมีรายได้
เฉลี่ ย 50,983.77 บาทต่อคนต่อปี และพบว่าตําบลที่มีรายได้เฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ตําบลบึงสําโรงมีรายได้
จํานวนเฉลี่ยจํานวน 45,425.12 บาทต่อคนต่อปี
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ตารางที่ 275 แสดงรายได้แยกรายตําบลของอําเภอแก้งสนามนาง
ลําดับ
ตําบล
รายได้ เฉลีย่ ต่ อคนต่ อปี (บาท)
1
แก้งสนามนาง
67,162.96
2
โนนสําโรง
47,441.04
3
บึงพะไล
50,983.77
4
บึงสําโรง
45,425.12
5
สี สุก
50,740.33
เฉลีย่ รายได้ ต่อคนต่ อปี ของคนในพืน้ ที่
53,201.26
ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ.อําเภอแก้ งสนามนาง (2553)

3) รายจ่าย จากข้อมูลพบว่าในพื้นที่อาํ เภอแก้งสนามนางมีค่าใช้จ่ายในการอุปโภค บริ โภคมาก
ที่สุด โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายค่าขนมกรุ บกรอบสู งมากอยู่ที่จาํ นวน 529,400,479 บาทต่อปี ซึ่ งในขณะที่
รายจ่ายเพื่อซื้ ออาหารที่จาํ เป็ นใช้จ่ายไปเพียง 118,100,733 บาทต่อปี
ตารางที่ 276 แสดงรายจ่ายภาพรวมจําแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอําเภอแก้งสนามนาง
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
58,617,231
ค่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
58,617,231
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
68,319,728
ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
68,319,728
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
51,720,505
ค่าจ้าง ค่าแรงงาน ค่าเช่า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
51,720,505
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
49,832,738
ค่าเครื่ องจักต่างๆ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
49,832,738
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อการซื้ อข้าวสาร รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
41,435,668
จํานวนรวม
41,435,668
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ตารางที่ 276 แสดงรายจ่ายภาพรวมจําแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอําเภอแก้งสนามนาง (ต่อ)
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน(บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
118,100,733
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ ออาหารที่จาํ เป็ น รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
จํานวนรวม
118,100,733
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อนมกรุ บกรอบ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
529,400,479
จํานวนรวม
529,400,479
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเสื้ อผ้า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
43,998,007
เครื่ องแต่งกาย
จํานวนรวม
43,998,007
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
22,361,897
จํานวนรวม
22,361,897
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
16,678,769
ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา
จํานวนรวม
16,678,769
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษา
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
54,238,763
จํานวนรวม
54,238,763
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต(บาท)
0
ค่ า การเดิ น ทาง (ค่ า นํ้ามัน รถ ค่ า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค(บาท)
167,075,447
โดยสาร)
จํานวนรวม
167,075,447
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่านํ้า ค่าไฟ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
27,099,753
จํานวนรวม
27,099,753
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
137,860,135
จํานวนรวม
137,860,135
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ตารางที่ 276 แสดงรายจ่ายภาพรวมจําแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอําเภอแก้งสนามนาง (ต่อ)
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน(บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต(บาท)
0
ค่าใช้จ่ายส่ วนบุคคล
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค(บาท)
37,059,902
จํานวนรวม
37,059,902
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต(บาท)
0
43,514,111
ค่าบันเทิง หวย และการพนัน รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค(บาท)
จํานวนรวม
43,514,111
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต(บาท)
0
ค่าบุหรี่ เหล้า ยาดอง
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค(บาท)
11,155,131
จํานวนรวม
11,155,131
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต(บาท)
0
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค(บาท)
100,779,755
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
จํานวนรวม
100,779,755
รวมทั้งหมด
1,579,248,752
ที่ มา : สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสี มา (2553)

4) หนี้สินและเงินออม
จากการสํารวจข้อมูลความจําเป็ นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจําปี พ.ศ. 2553 พบว่าประชากร
อําเภอแก้งสนามนางมีหนี้ สินเฉลี่ ย 4,078.25 ต่อคนต่อปี และมีเงินออมเฉลี่ย 3,913.36 ต่อคนต่อปี จาก
ข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เกษตร (ธกส.) ปี พ.ศ. 2553 พบว่าเกษตรกรในพื้นที่
อําเภอแก้งสนามนางกู้เงินจาก ธกส.เป็ นเงิ นทั้งหมด 538.6 ล้านบาท แบ่งเป็ นเงิ นกูเ้ พื่อการประกอบ
อาชีพจํานวน 437 ล้านบาท กูเ้ พื่อการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 28 ล้านบาท และกูเ้ พื่อการ
ชําระหนี้นอกระบบและอื่น ๆ จํานวน 73.6 ล้านบาท
5) กลุ่มองค์กร
ก. กลุ่มองค์กรชุ มชนและ องค์กรทางสังคมที่เข้มแข็งในพื้นที่อาํ เภอแก้งสนามนาง มี
กลุ่มประเภทกลุ่ม กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น (อสม.) กลุ่มองค์กรประเภทการเกษตร
และกลุ่มอาชีพที่สาํ คัญดังนี้
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ตารางที่ 277 แสดงกลุ่มองค์กรในพื้นที่อาํ เภอแก้งสนามนาง
สมาชิ ก
กิจกรรมหลัก
ชื่ อกลุ่ม
(คน)
กลุ่มอาสาสมัคร
767 การประสานความร่ วมมือ
สาธารณสุ ข
ด้านสาธารณสุ ข
อาสาสมัครเกษตร
560 ดําเนิ นการด้านการเกษตร
ของชุมชน
กลุ่มทอผ้าไหมบ้าน
20 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ท อด้ ว ยมื อ
ศูนย์กลาง
โดยใช้เส้นไหมพื้นเมือง
เครื อข่ายการเรี ยนรู ้
9 แห่ง ดํ า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ
หมู่ บ ้า นเศรษฐกิ จพอเพี ย ง
นํ า ไ ป สู่ ก ร ะ บ ว น ก า ร
พั ฒ นาการเรี ยนรู้ เ รื่ อง
เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
เศรษฐกิจพอเพียง
วิ ส าหกิ จชุ มชนแปรรู ป 19 แปรรู ปผลผลิตจากต้นกก
ผลิตภัณฑ์จากกก
ที่หาได้จากธรรมชาติ
วิ ส าหกิ จชุ มชนผลิ ตปุ๋ ย 35 ผลิ ต ปุ๋ ยอิ น ทรี ย์ อ ั ด เม็ ด
อินทรี ยอ์ ดั เม็ดบ้านโนนสู ง
จํ า หน่ า ยให้ ก ั บ สมาชิ ก
และคนในชุมชน
ศูนย์สาธิ ตการตลาด
192 กิจกรรมหรื อคุ ณสมบัติที่
บ้านหัวบึง
ดีเด่น หมวกสานจากกก
ร้านค้าชุมชน
ผูอ้ นุรักษ์ขา้ วฮางไทย
15 ผลิตข้าวฮาง

ประธาน /สถานทีต่ ิดต่ อ
นางอรุ ณ อ่อนประทุม
นายสราวุธ จรมัง่ นอก
นางสําลี ตะวัน
หมู่ 1 ต.แก้งสนามนาง
สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ มชน
อําเภอแก้งสนามนาง

110 หมู่ 1 ต.บึงพะไล
90 หมู่ 8 ต.สี สุก

99 หมู่ 1 ต.บึงพะไล

55 หมู่ 8 ต.โนนสาราญ

กลุ่มเกษตรกรทํานา
39 ผลิ ต เมล็ ด พัน ธุ์ ข ้ า วขาว 55 หมู่ 11 ต.โนนสาราญ
บ้านโนนสาราญ
ดอกมะลิ ข้าวสารบรรจุถุง
เครื อข่ า ยกองทุ น หมู่ บ ้า น 5,837 เรี ยนรู้ ร่ วมกัน เรื่ องการ นาย ศิริ คานทอง
อําเภอแก้งสนามนาง
บริ หารจัดการกองทุน
ที่ มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอแก้ งสนามนาง (2554)

ข. กลุ่มผูผ้ ลิ ต ผูป้ ระกอบการโอทอป อําเภอแก้งสนามนางมีกลุ่มผูป้ ระกอบการที่ทาํ ผลิตภัณฑ์
และได้รับมาตรฐานสิ นค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ดังนี้
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ตารางที่ 278 แสดงรายชื่อกลุ่มโอทอป ประธานกลุ่มและสถานที่ติดต่อ อําเภอแก้งสนามนาง
สมาชิ ก
กิจกรรมหลัก/ผลิตภัณฑ์
ประธาน /สถานทีต่ ิดต่ อ
ชื่ อกลุ่ม
(คน)
กลุ่มทอเสื่ อกก
15 ทอเสื่ อกก
นางดอน ศิริมาตร
บ้านอัมพวันพัฒนา
23 หมู่ 9 ต.สี สุก
กลุ่ ม อาชี พ สตรี ท ํา นํ้า พริ ก
5
ทํ า นํ้ า พ ริ ก สํ า เ ร็ จ รู ป นางทองแถม สิ ริสุทธิ์
บ้านหนองสะเดา
จําหน่าย
114 หมู่ 6 ต.แก้งสนามนาง
กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้
11 ทําดอกไม้ประดิ ษฐ์จาก นางแก้วใจ คําประพันธ์
จากรังไหม
รังไหม
1 หมู่ 2 ต.บึงสําโรง
กลุ่มทอผ้าไหม
12 ทอผ้าไหมพื้นเมืองย้อม นางคําตัน แทนริ นทร์
บ้านโนนสําราญ
สี ธรรมชาติ
33 หมู่ 1 ต.โนนสําราญ
กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมือง
10 ทอผ้าไหมพื้นเมือง
นางอมรรัตน์ เชื้อกุล
130 หมู่ 10 ต.บึงพะไล
กลุ่มทอผ้าไหม
5
ทอผ้าไหมพื้นเมื องและ นางสาวอ่อนสี นาไชย
บ้านหนองจาน
จั ด จํ า หน่ ายใ นตล าด 43 หมู่ 5 ต.โนนสําราญ
ทัว่ ไป
กลุ่มสมุนไพร
6
ผลิตชาเขียวใบหม่อน นางทองปุน ประวัติ
บ้านหนองบัวกอง
27 หมู่ 3 ต.บึงพะไล
กลุ่ ม อาชี พ กระเช้า ดอกไม้ 5
ผลิ ตก ร ะ เ ช้ า ด อก ไ ม้ นางสาวพัชรี ย ์ ศรี ชื่น
และดอกไม้ประดิษฐ์
จําหน่าย
76 หมู่ 3 ต.บึงพะไล
กลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้ ายทอมือ
19 ผ้าไหม ผ้าฝ้ ายพื้นเมือง นางคําหมุน บุรีนอก
17 หมู่ 5 ต.โนนสําราญ
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ที่ มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอแก้ งนามนาง (2554)

3.11.5 ลักษณะทางสั งคม
1) ด้านประชากร จากข้อมูลสํานักทะเบียนและบัตรประชาชน อําเภอแก้งสนามนาง 22
พฤษภาคม พ.ศ. 2554 พบว่าอําเภอแก้งสนามนางมีจาํ นวนครัวเรื อนทั้งหมด 8,955 ครัวเรื อน มีประชากร
ทั้งสิ้ นจํานวน 391,125 คน โดยแยกเป็ นชาย จํานวน 19,483 คน หญิงจํานวน 19,642 คน แยกเป็ นราย
ตําบล ดังนี้
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ตารางที่ 279 แสดงจํานวนครัวเรื อน และจํานวนประชากรจําแนกตามเพศ ในเขตอําเภอแก้งสนามนาง
จํานวนประชากร
จํานวน
ชื่ อตําบล/เทศบาล
ครัวเรือน
หญิง(คน)
ชาย(คน)
รวม (คน)
2 ตําบลโนนสําโรง
1,746
3936
3801
7,737
3 ตําบลบึงพะไล
2,461
5833
5337
11,170
4 ตําบลสี สุก
1,134
2468
3372
5,840
5 ตําบลบึงสําโรง
1,256
2,810
2,770
5,580
รวมทั้งอําเภอ
8,955
19,483
19,642
39,125
ที่ มา : ข้ อมูลจากสํานักทะเบียนและบัตรประชาชน อําเภอแก้ งสนามนาง (ข้ อมูลวันที่ 22 พฤษภาคม 2554)

จากการสํารวจจํานวนประชากรที่อาศัยอยูจ่ ริ ง ณ วันสํารวจ ผลการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็ น
พื้นฐานระดับอําเภอ (จปฐ.2) ปี พ.ศ. 2554 พบว่าอําเภอแก้งสนามนาง มีประชากรแบ่งจําแนกตามช่วง
อายุ ดังนี้
ตารางที่ 280 แสดงช่วงอายุของประชากรจําแนกตามเพศ ในอําเภอแก้งสนามนาง
ช่ วงอายุประชากร (ปี )
ชาย (คน)
หญิง (คน)
จํานวนรวม (คน)
น้อยกว่า 1 ปี

93

69

162

1–2

286

262

548

3–5

602

560

1,162

6 – 11

1,306

1,284

2,590

12 – 14

762

686

1,448

15 – 17

792

754

1,546

18 – 25

1,729

1,647

3,376

26 – 49

5,300

5,579

10,879

50 – 60

2,045

1,991

4,036

มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป

1,671

1,732

3,403

รวมทั้งหมด

43,098

14,564

29,150

ที่ มา :ข้ อมูล จปฐ. อําเภอแก้ งสนามนาง (2554)
หมายเหตุ : จํานวนประชากรที่ อาศัยอยู่จริ งจากการสํารวจนี ้ อาจไม่ เท่ ากับจํานวนประชากรที่ มีอยู่ในทะเบียนบ้ านได้
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2) ด้านการศึกษา
ก. ระดับ การศึ ก ษาของประชากรในพื้ นที่ อ าํ เภอแก้ง สนามนาง โดยส่ ว นใหญ่ จ บ
การศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา โดยเฉพาะในช่วงชั้น ป.4 - ป.6 รองลงมาคือ ผูท้ ี่จบการศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น
ตารางที่ 281 แสดงระดับการศึกษาของประชากรอําเภอแก้งสนามนาง
เพศ
ระดับการศึกษา
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่เคยศึกษา
385
337
ตํ่ากว่า ป.4
1,240
1,238
ป.4-6
7,933
8,132
ม.ศ. 1-3
38
25
ม.1-3
2,234
1,857
ม.ศ.4-5
33
24
ม.4-6
1,162
1,303
ปวช.
194
138
ปวส.
271
288
ปริ ญญาตรี
393
546
ปริ ญญาโท
18
5
ปริ ญญาเอก
2
1
อื่นๆไม่ระบุ
683
670
รวม
14,586
14,564

รวม (คน)
722
2,478
16,065
63
4,091
57
2,465
332
559
939
23
3
1,353
29,150

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ.อําเภอแก้ งสนามนาง (2554)
หมายเหตุ : จํานวนประชากรที่ อาศัยอยู่จริ งจากการสํารวจนี ้ อาจไม่ เท่ ากับจํานวนประชากรที่ มีอยู่ในทะเบียนบ้ านได้

ข. สถานศึกษา ครู และนักเรี ยน อําเภอแก้งสนามนางมีจาํ นวนโรงเรี ยนจํานวนทั้งหมด 26 แห่ง
มีจาํ นวนครู ท้ งั หมด 756 คน และมีจาํ นวนนักเรี ยนทั้งหมด 3,817 คน โดยเฉลี่ยมีจาํ นวนครู 1 คนต่อ
จํานวนนักเรี ยนประมาณ 19 คน
ตารางที่ 282 แสดงจํานวนสถานศึกษาจําแนกรายตําบล อําเภอแก้งสนามนาง
สถานศึกษา
จํานวนโรงเรียน จํานวนครู จํานวนนักเรียนนักศึกษา
แก้งสนามนาง
6
62
1,912
โนนสําราญ
6
54
667
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ตารางที่ 282 แสดงจํานวนสถานศึกษาจําแนกรายตําบล อําเภอแก้งสนามนาง (ต่อ)
สถานศึกษา
จํานวนโรงเรียน จํานวนครู จํานวนนักเรียนนักศึกษา
บึงพะไล
6
94
1,671
บึงสําโรง
4
35
537
สี สุก
4
13
130
รวม
26
258
4,917
ที่ มา: สํานักงานเขตการศึกษาที่ 11 จังหวัดนครราชสี มา (2554)

ค. การศึกษานอกระบบ อําเภอแก้งสนามนางมีศูนย์บริ การการศึกษานอกโรงเรี ยน หรื อศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ในระดับอําเภอจํานวน 1 แห่ ง มีกลุ่มสนใจเรี ยน
ในหลักสู ตรต่าง ๆ มีกลุ่มเรี ยนวิชาชี พระยะสั้นจํานวน 10 กลุ่ม ที่อ่านหนังสื อประจําหมู่บา้ นจํานวน 15
แห่ง ห้องสมุดประชาชนจํานวน 1 แห่ง และการศึกษาอื่น ๆ ได้แก่ โรงเรี ยนปริ ยตั ิธรรมแผนรวมจํานวน
5 แห่ง ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดจํานวน 2 แห่ง หน่วยอบรมประชาชนประจําตําบลจํานวน 5 แห่ง
3) ด้านการสาธารณสุ ข
ก. สถานบริ การด้านการสาธารณสุ ขและการส่ งเสริ มคุณภาพชี วิตในพื้นที่ของอําเภอ
แก้งสนามนางมีท้ งั สถานบริ การของรัฐและของเอกชน ดังนี้
ตารางที่ 283 แสดงจํานวนสถานบริ การสาธารณสุ ข อําเภอแก้งสนามนาง
สถานบริการสาธารณสุ ข
จํานวน
โรงพยาบาลประจําอําเภอ
1
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล
4
โรงพยาบาลเอกชน
13
ร้านขายยาแผนปั จจุบนั
1

หมายเหตุ
ขนาด 60 เตียง

ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแก้ งสนามนาง (2554)

ข. บุคลากรทางด้านสาธารณสุ ข (ไม่นบั รวมเอกชน) ซึ่ งในที่น้ ี หมายถึงบุคลากรใน
โรงพยาบาลอําเภอแก้งสนามนางมีบุคลากรดังนี้
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ตารางที่ 284 แสดงจํานวนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข อําเภอแก้งสนามนาง
บุคลากร
จํานวน ประชากรต่ อเจ้ าหน้ าทีท่ างการแพทย์ 1 คน
แพทย์
3
13,041
ทันตแพทย์
2
19,563
เภสัชกร
4
9,781
พยาบาลวิชาชีพ
35
1,118
เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขอื่นๆ
69
567
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น (อสม.) 767
51
นักวิชาการสาธารณสุ ข 7
5
7,825
ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแก้ งสนามนาง :( 2554)

ค. สถานการณ์ ดา้ นสาธารณสุ ข จากข้อมูลพบว่าประชาชนในอําเภอแก้งสนามนางมี
ปั ญหาสุ ขภาพอันประกอบด้วย ไข้เลื อดออก เบาหวาน ความดันโลหิ ตสู ง อุจจาระร่ วงและโรค ฉี่ หนู
และจากข้อมูลสาธารณสุ ขปี พ.ศ.2551-2553 มีการจัดอันดับอัตราการป่ วยมากที่สุด 10 อันดับ ของ
ประชาชนอําเภอแก้งสนามนาง พบว่ามี ผทู้ ี่อุจจาระร่ วงสู งที่สุด คือในปี พ.ศ.2553 จํานวน 417 คน
รองลงมาคือ อาหารเป็ นพิษ จํานวน 47 คน
ตารางที่ 285 แสดงการป่ วย 10 อันดับของประชาชนอําเภอแก้งสนามนาง ปี พ.ศ. 2552-2553
ชื่อโรค
อุจจาระร่ วง
ไข้เลือดออกรวม
อาหารเป็ นพิษ
ปอดบวม
สุกใส
ไข้หวัดใหญ่
โรคตาแดง
ไข้ไม่ทราบสาเหตุ
งูสวัด

ปี 2552
จํานวน
624
109
105
93
79
53
42
30
20

ปี 2553

อัตราป่ วย
1650.66
283.34
277.76
246.01
208.98
140.2
111.1
79.36
52.91

ชื่อโรค
อุจจาระร่ วง
ปอดบวม
อาหารเป็ นพิษ
ไข้ติดเชื้อ
ไข้เลือดออกรวม
ไข้หวัดใหญ่
ไข้เชื้อดื้อยา
ปอดบวม+Oseltamivir
ได้รับยา Oseltamivir

เลปโตสไปโรซีส
18
47.62
ไข้ไม่ทราบสาเหตุ
ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแก้ งสนามนาง (2554)

จํานวน

อัตราป่ วย

417
47
43
39
38
27
21
20
18

1099.89
123.97
113.42
102.87
100.23
71.22
55.39
52.75
47.48

17

44.84
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ง. อัตราเกิด อัตราตาย และอัตราเพิ่มของประชากรเครื อข่ายบริ การสาธารณสุ ขภาพ โดยใช้
อัตราต่อ 1: 1,000 ประชากร พบว่าอัตราการเกิดและอัตราการเพิ่มของประชากรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นใน
ขณะที่อตั ราการตายของประชากรมีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชดั
ตารางที่ 286 แสดงอัตราการเพิ่ม การตาย การเกิดของประชากร อําเภอแก้งสนามนาง
พ.ศ.
2549
2550
2551
2552
2553

อัตราการเกิด
5.41
4.09
4.64
7.70
7.40

อัตราการตาย
5.65
5.20
6.67
3.36
3.67

อัตราการเพิม่
-0.24
-1.11
-2.03
4.34
3.73

ที่ มา : เครื อข่ ายบริ การสุขภาพอําเภอแก้ งสนามนาง (2549 – 2553)

4) ด้านการส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอําเภอแก้งสนามนางมีการ
จัดระบบการรักษาความสงบเรี ยบร้อยและความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ คือ
ก. ด้านการป้ องกัน
- ให้ ป ลัด อํา เภอผู ้ป ระสานงานประจํา ตํา บลประสานการวางแผนการ
ปฏิ บตั ิงานร่ วมกับทีมงานสํานักพัฒนาชุ มชน สถานี ตาํ รวจภูธรแก้งสนามนาง องค์กรปกครองส่ วน
ท้อ งถิ่ น กํา นัน ผู ้ใ หญ่ บ ้า น กลุ่ ม พลัง มวลชน คณะกรรมการหมู่ บ ้า น ในพื้ น ที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการ
ปฏิบตั ิงานในการเสริ มสร้างให้หมู่บา้ นเป็ นหมู่บา้ นปลอดภัย
- การจัดตั้งเวรยาม การตั้งด่านตรวจตราบนทางสัญจร การออกตรวจ เฝ้ าระวัง
และแจ้งเหตุ ความไม่สงบ เพื่อความปลอดภัยทั้ง หมู่บา้ น ทั้งชี วิตและทรั พ ย์สิน หรื อการรักษาความ
ปลอดภัยสถานที่
- การดํา เนิ น การสร้ า งความสมานฉัน ท์ใ ห้แ ก่ ห มู่ บ ้า น ชุ ม ชน การดํา เนิ น
กิ จกรรมของหมู่บา้ นการมี ส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชน หรื อสาธารณะประโยชน์ การประชุ มชี้ แจง
สร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนหรื อระหว่างประชาชนกับรัฐ การร่ วมกันแก้ไขปั ญหาของหมู่บา้ น
ชุมชน การไกล่เกลี่ยกรณี ขอ้ พิพาททุกครั้ง
- การให้มีแหล่งข่าวในการแจ้งข่าวสารแก่ทางราชการในการป้ องกันและลด
ปั ญหาอาชญากรรมในท้องที่หมู่บา้ น
ข. ด้านการปราบปราม
- กระตุน้ ให้ราษฎรในพื้นที่มีส่วนร่ วมในการดูแลความปลอดภัยในชี วิตและ
ลดปั ญหาอาชญากรรมในท้องที่หมู่บา้ น
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- นําตัวผูก้ ระทําผิดมาลงโทษและเร่ งรัดดําเนินคดีกบั ผูท้ ี่กระทําผิดให้รวดเร็ ว
- มี ก ารจัดตั้ง แหล่ ง ข่ า วในการแจ้ง ข่า วสารแก่ ท างราชการในการป้ องกันและแก้ไ ขปั ญหา
อาชญากรรมในท้องที่หมู่บา้ น
- จัดให้มีรถยนต์ตรวจการเคลื่อนที่เร็ วของสถานีตาํ รวจภูธรแก้งสนามนาง ออกตรวจตรารักษา
ความสงบเรี ยบร้อยภายในเขตพื้นที่หมู่บา้ น และตําบล ในอําเภอแก้งสนามนาง และบริ เวณเขตรอยต่อ
ระหว่างอําเภอ และจังหวัด
ตารางที่ 287 แสดงจํานวนการเกิดคดี จํานวนผูต้ อ้ งหา จําแนกตามประเภทของคดี อําเภอแก้งสนามนาง
ปี พ.ศ.
2551
2552
2543
2554
เกิด (คดี) ผูต้ อ้ งหา เกิด ผูต้ อ้ งหา เกิด
ผูต้ อ้ งหา
เกิด
ผูต้ อ้ งหา
ประเภทคดี
คดียาเสพติด
คดี อุกฉกรรจ์ และ สะเทื อ น
ขวัญ
คดี ป ระทุ ษ ร้ า ยต่ อ ชี วิ ต และ
ร่ างกาย
คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน
คดีที่รัฐเป็ นผูเ้ สี ยหาย

รวม

(คน)

(คดี)

(คน)

(คดี)

(คน)

(คดี)

(คน)

7
1

7
10

13
2

14
12

17
1

16
1

10
1

12
3

14

35

9

34

10

3

13

21

14
80
16

16
78
46

12
98
34

9
297
66

5
126
59

4
346
70

2
108
34

2
275
13

ที่ มา : สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอแก้ งสนามนาง (2554)

5) ด้านศาสนา องค์กรทางศาสนาในพื้นที่อาํ เภอแก้งสนามนาง พบว่า ประชาชนนับถือศาสนา
พุทธร้อยละ 98 ส่ วนศาสนาอื่น ๆ ประมาณร้อยละ 2 ในพื้นที่มีสถาบันหรื อองค์กรทางศาสนา ดังนี้ วัด
จํานวน 9 แห่ง ที่พกั สงฆ์จาํ นวน 24 แห่ง สํานักสงฆ์จาํ นวน 17 แห่ง
6) ด้านภูมิปัญญา ในพื้นที่อาํ เภอแก้งสนามนางมีประชาชนที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายด้านดังนี้
- ภูมิปัญญาด้านสุ ขภาพ ด้านการแพทย์พ้ืนบ้า น เช่ น หมอเป่ าไฟไหม้น้ าํ ร้ อนลวก
งูสวัด และหมอรักษาแมงมุมกัด เป็ นต้น และด้านสมุนไพร ได้แก่ นายพงศกร ประโพธิ์ ศรี บ้านเลขที่ 52
หมู่ 1 ตําบลแก้งสนามนาง ที่ปลูก ข่า ตะไคร้ มะกรู ด ไว้ใช้เองในครัวเรื อน ปลูกตะไคร้หอมไว้ไล่ยุง
สกัดเป็ นสารไล่ยงุ ปราศจากสารเคมี ไม่มีอนั ตรายต่อชีวติ
- ภู มิ ปั ญ หาด้ า นการเกษตร ได้แ ก่ ด้ า นปุ๋ ยชี ว ภาพ ได้ แ ก่ นายฉลอง เลิ ก นอก
บ้านเลขที่ 16 เป็ นครัวเรื อนต้นแบบขยายผลครัวเรื อนในหมู่บา้ นหมักปุ๋ ยหมักชีวภาพใช้เองในครัวเรื อน
ใช้ใ นการปลู ก พื ช ผัก ปลอดสารพิ ษ ไว้รั บ ประทานในครั ว เรื อ น และใส่ น าข้า วเพื่ อเพิ่ ม ผลผลิ ต ทาง
การเกษตร และด้านเกษตรอินทรี ย ์ ได้แก่ นายพงศกร ประโพธิ์ ศรี เป็ นเกษตรกรผูใ้ ห้ความสําคัญในการ
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ทําเกษตรอินทรี ย ์ โดยใช้ความรู ้ ความสามารถที่ตนมีอยู่ รวมถึงศึกษาหาความรู้ ทดลอง ทดสอบ ปฏิบตั ิ
จริ งในพื้นที่เกิ ดการเรี ยนรู ้ มาปรับใช้ในพื้นที่ของตน ทั้งในพื้นที่นา ไร่ ที่ตนเองมีอยู่ และด้านเกษตร
ประณี ต ได้แก่ นายอุดม เลิกนอก ทําการเกษตร ทํานา ทําไร่ เลี้ ยงสัตว์ เลี้ ยงปลา ในพื้นที่ที่ตนมีอยู่
ปลูกผัก เลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ ด โดยใช้เวลาที่มีอยูม่ าปรับใช้ในชีวติ ประจําวันของตน เกิดการมาทดลองใช้จริ ง
ในพื้นที่ ทําการเกษตรจนเกิดการพอมีพอกิน เหลือกินแจกจ่าย จําหน่าย มีรายได้เกิดขึ้น วางแผนในการ
ดํารงชีวติ
- ภูมิ ปั ญญาด้า นหัตถกรรม ได้แก่ นายมนตรี นนทะสิ ง ห์ ทอเสื่ อกกโดยสามารถ
พัฒนาเป็ นลวดลายสวยงาม แปรรู ปผลิตภัณฑ์มาเป็ นกระเป๋ า ทอผ้าไหม และงานประดิษฐ์วสั ดุอุปกรณ์ที่
ทําจากใบตองกล้วย โดยไปศึกษาดูงานในแหล่งเรี ยนรู้ ต่าง ๆ เกิ ดการพัฒนาต่อยอดในการเข้ารับการ
อบรมจากกลุ่ม องค์กรต่างๆ และ นางม้วน ลาดนอก เป็ นกิจกรรมถ่ายทอดความรู ้ให้แก่สมาชิก
7) ด้านวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่น งานศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ของอําเภอ
แก้งสนามนางเป็ นการทําเพื่ออนุ รักษ์ ฟื้ นฟู ขนบธรรมเนี ยมประเพณี อนั ดีงาม เช่น งานบุญบั้งไฟ งาน
บุญข้าวจี่ งานเทศกาลดอกจานบานที่แก้งสนามนาง งานฉลองวันแห่ งชัยชนะท้าวสุ รนารี งานสื บสาน
ประเพณี สงกรานต์ งานสื บสานประเพณี ลอยกระทง ทําบุญโบราณสถานปรางค์กู่ บ้านแก้งสนามนาง
ตําบลโนนสําราญ ป่ าจานเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิพระบรมราชินีนาถ
8) ด้านกีฬาและนันทนาการ อําเภอแก้งสนามนางมีสนามกีฬาซึ่ งเป็ นศูนย์กลางให้ประชาชนได้
มีกิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่าง ๆ 1 แห่ง นอกจากนี้ มีสนามกีฬาของโรงเรี ยนกระจายอยู่ในแต่ละ
ตําบลซึ่ งเยาวชนใช้สถานที่ของโรงเรี ยนในการเล่นกีฬา ส่ วนสนามเด็กเล่นจะมีอยูท่ ุกตําบลกระจายตาม
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
3.11.6 ลักษณะทางการเกษตร
อําเภอแก้งสนามนาง มีพ้ืนที่การเกษตรทั้งสิ้ น 165,690 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 86 ของพื้นที่
ทั้งหมดครอบครัวเกษตร จํานวน 6,544 ครอบครัว สภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญ ๆ แยกได้ ดังนี้
1) ด้า นกสิ ก รรม อํา เภอแก้ง สนามนางมี พ้ื น ที่ ท าํ การเกษตรทั้ง สิ้ น 646,017.7 ไร่
ครอบครัวเกษตรกรจํานวน 17,194 ครอบครัว พืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญ ๆ แยกได้ ดังนี้
ตารางที่ 288 แสดงพืชเศรษฐกิจ พื้นที่ปลูก ผลผลิตเฉลี่ยและครัวเรื อนที่ปลูก อําเภอแก้งสนามนาง
ลําดับที่
พืชเศรษฐกิจ
พืน้ ทีป่ ลูก (ไร่ )
ผลผลิตโดยเฉลีย่
จํานวนครัวเรือน
(กก./ไร่ )
ทีป่ ลูก
52,155
1
ข้าวนาปี
325
5,809
2,758.50
2
ข้าวนาปรัง
593.40
230
69,433
3
ข้าวเจ้านาปี
407.50
4,625

424

ตารางที่ 288 แสดงพืชเศรษฐกิจ พื้นที่ปลูก ผลผลิตเฉลี่ยและครัวเรื อที่ปลูก อําเภอแก้งสนามนาง (ต่อ)
ลําดับที่
พืชเศรษฐกิจ
พืน้ ทีป่ ลูก
ผลผลิตโดยเฉลีย่
จํานวนครัวเรือน
(ไร่ )
(กก./ไร่ )
ทีป่ ลูก
13,259
4
ข้าวเหนียวนาปี
592.17
2,652
6,381
5
มันสําปะหลัง
3,487.67
1,636
88,741
6
อ้อย
13,006.67
3,272
1,224
7
ไม้ผล
245
245
150
8
หม่อนไหม
231
125
72
ยังไม่มีผลผลิต
9
ยางพารา
8
ที่ มา : สํานักงานเกษตรอําเภอแก้ งสนามนาง (2553)

2) ด้านปศุสัตว์ อําเภอแก้งสนามนาง มีขอ้ มูลว่าอําเภอแก้งสนามนางมีการเลี้ยงสัตว์ปีกมาก
ที่สุด รองลงมาคือ โคเนื้อ สุ กร ตามลําดับ ดังนี้
ตารางที่ 289 แสดงการทําปศุสัตว์ อําเภอแก้งสนามนาง
ลําดับที่
ประเภทปศุสัตว์
1
โคเนื้อ
2
กระบือ
3
ไก่เนื้อ
4
ไก่ไข่
5
เป็ ด
6
สุ กร
รวมจํานวนทั้งสิ้น

จํานวน (ตัว)
12,505
2,213
70,201
94,925
5,984
2,237
85,156

ที่ มา : สํานักงานปศุสัตว์ อาํ เภอแก้ งสนามนาง (2553)

3) ด้านการประมง จากข้อมูลสํานักงานประมงอําเภอแก้งสนามนาง ปี พ.ศ. 2553 พบว่าในพื้นที่
มีเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงปลานํ้าจืดจํานวน 300 ครัวเรื อน มีพ้ืนที่เพาะเลี้ยงทั้งหมด 555 ไร่ ปริ มาณที่จบั ได้
ในแต่ละปี อยูท่ ี่ประมาณ 1,343 กิโลกรัมต่อปี ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่เกษตรกรในพื้นที่เลี้ยงเพื่อไว้บริ โภคใน
ครัวเรื อนมากกว่าเพื่อการค้า
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3.11.7 ลักษณะทางอุตสาหกรรม
จากข้อมูลของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสี มา ประจําปี พ.ศ. 2554 พบว่า
อําเภอแก้งสนามนาง มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตดําเนินการประกอบการ จํานวน 1 แห่ ง คือ
โรงงานนํ้าตาลราชสี มา
3.11.8 ลักษณะทางพาณิชยกรรม
1) สถานประกอบการด้านพานิ ชยกรรม อําเภอแก้งสนามนางมีการประกอบกิ จการ
ทางด้านพานิชกรรมดังนี้
- ธนาคาร จํานวน 2 แห่ ง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ
ธนาคารออมสิ น
- สถานีบริ การนํ้ามันเชื้อเพลิงมาตรฐาน จํานวน 3 แห่ง
- มีสหกรณ์ จํานวน 3 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรแก้งสนามนาง จํากัด สหกรณ์กลุ่ม
ผูใ้ ช้น้ าํ จํากัด และสหกรณ์บริ การแก่นราชภูมิ จํากัด
- มีสมาคมชาวไร่ ออ้ ยจํานวน 1 สมาคม
- สถานประกอบการร้านค้าปลีก จํานวน 420 แห่ง
- ร้านอาหารจํานวน 2 แห่ง ได้แก่ โอฐโภชนา หมู่ 9 ตําบลแก้งสนามนาง และร้านลาบ
บ้านคุณยาย หมู่ 9 ตําบลแก้งสนามนาง
2) การบริ การที่พกั โรงแรม พื้นที่อาํ เภอแก้งสนามนางไม่มีบริ การที่พกั
3) การท่องเที่ยว อําเภอแก้งสนามนางมีสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญ คือ เขื่อนยางบ้านแก้งสนามนาง
อ่างเก็บนํ้าห้วยยางพะไล และ ป่ าจานเฉลิมพระเกียรติ ตําบลโนนสําราญ ซึ่ งมีการจัดกิจกรรมประจําปี ที่
เรี ยกว่า “เที่ยวงานดอกจานบานที่แก้งสนามนาง”
3.11.9 ลักษณะทางโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1) การคมนาคม การคมนาคมติดต่อระหว่างอําเภอแก้งสนามนางและจังหวัดรวมทั้ง
การคมนาคมภายในตําบลและหมู่บา้ นมีรายละเอียด ดังนี้
- ทางหลวงแผ่นดิน
สายนิเวศน์รัตน์ เป็ นถนนลาดยาง
- ทางหลวงแผ่นดิน
สายปะคํา-บ้านเหลื่อมเป็ นถนนลาดยาง
- ทางหลวงชนบท
สายนิเวศน์รัตน์-บ้านหนองบงเป็ นถนนลูกรัง
- ทางหลวงชนบท
สายนิเวศน์รัตน์-บ้านหนองขามนาดี เป็ นถนนลูกรัง
- ทางหลวงชนบท
สายนิเวศน์รัตน์-บ้านศิลาทองเป็ นถนนลูกรัง
- ทางหลวงชนบท
สายนิเวศน์รัตน์-บ้านโมกมันเป็ นถนนลูกรัง
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2) การโทรคมนาคม ติดต่อสื่ อสาร ในอําเภอแก้งสนามนางมีหอกระจายข่าว จํานวน 50 แห่ ง
ครอบคลุมได้ร้อยละ 99 ของพื้นที่ มีสถานีวทิ ยุชุมชนจํานวน 3 แห่ง
3) ประปา นํ้าดื่ ม อําเภอแก้งสนามนาง มีประปาหมู่บา้ นจํานวน 56 แห่ง โดยส่ วนใหญ่ได้รับ
การสนับสนุนจากองค์การบริ หารส่ วนตําบลในพื้นที่เป็ นหลัก และจําเป็ นจะต้องมีการปรับปรุ งคุณภาพ
นํ้าประปาที่มีอยูแ่ ล้ว รวมทั้งจะต้องพัฒนาระบบนํ้าประปาให้มีความครอบคลุมทุกพื้นที่ต่อไป
4) แหล่งนํ้า ในพื้นที่มีแหล่งกักเก็บนํ้าไว้ใช้ขนาดเล็กและระดับครัวเรื อนและมีแหล่งนํ้าระดับ
ชุมชนจํานวน 2 แห่ง คือ เขื่อนยางบ้านแก้งสนามนาง และอ่างเก็บนํ้าห้วยยางพะไล
ตารางที่ 290 แสดงจํานวนแหล่งนํ้า อําเภอแก้งสนามนาง ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2554
ประเภทแหล่งนํา้

บ่อส่ วนตัว
บ่อสาธารณะ
บ่อนํ้าบาดาล
ถังเก็บนํ้า
ถังเหล็กไฟเบอร์ กลาส
โอ่งนํ้าขนาดใหญ่

2552

ทั้งหมด

1,415
3
655
250
165
3,424

2553
ทีใ่ ช้ ได้
ทีใ่ ช้ ได้
ทั้งหมด
ในฤดูแล้ ง
ในฤดูแล้ ง

1,151
2
645
250
150
3,424

1,415
174
600
220
145
2,500

1,154
116
600
220
145
2,034

2554

ทั้งหมด

ทีใ่ ช้ ได้
ในฤดูแล้ ง

5
224
556
80
68
1,376

5
101
500
80
68
1,568

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอแก้ งสนามนาง (2554)

5) ไฟฟ้ า สํา นัก งานไฟฟ้ าส่ ว นภูมิ ภาคได้ขยายไฟฟ้ าจ่า ยให้ค รบทุ ก ตํา บล และทุ ก หมู่บ ้า น
ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 99 ของพื้นที่ท้ งั หมด
3.11.10 ด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
1) ทรัพยากรดิน มีทรัพยากรดิน แบ่งเป็ น 3 ลักษณะคือ ดินเหนียวร่ วน อยูบ่ ริ เวณติดกับ
ลํานํ้าชี ตลอดทั้งสาย เหมาะสําหรั บปลูกข้าว และผลไม้ ดินเหนี ยวปนทราย อยู่บริ เวณตอนกลางของ
พื้นที่เหมาะสําหรับปลูกมันสําปะหลังและดินทราย อยู่บริ เวณทางตะวันออกของพื้นที่ เหมาะสําหรับ
ปลูกอ้อย และมันสําปะหลัง
2) ทรัพยากรนํ้า อําเภอแก้งสนามนางมีแหล่งนํ้าสําคัญ ดังนี้ หนองนํ้าขนาดใหญ่ 4 แห่ง
แม่น้ าํ สําคัญ คือ แม่น้ าํ ชี ลําห้วยที่สาํ คัญ 3 ลําห้วย สระนํ้า คลอง จํานวน 122 แห่ง
3) ทรัพยากรป่ าไม้ อําเภอแก้งสนามนางมีพ้ืนที่ป่าไม้ที่สําคัญ ได้แก่ พื้นที่ 2 ใน 3 ส่ วน
ของอําเภอตั้งอยูใ่ นเขตป่ าสงวนโคกหลวง ปั จจุบนั มีลกั ษณะเป็ นป่ าเสื่ อมโทรม ซึ่ งสํานักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จังหวัดนครราชสี มาได้ดาํ เนินการคัดเลือกเกษตรกรให้เข้าทําประโยชน์
ในเขตปฏิรูปที่ดินดังกล่าวทั้งหมดแล้ว
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3.11.11 ด้ านการเมือง
1) การเมืองระดับชาติ พื้นที่อาํ เภอแก้งสนามนางไม่มีสาขาพรรคการเมืองระดับชาติอยู่
ในพื้นที่ มีการแข่งขันในการเลือกตั้งสู งและมีฐานคะแนนเสี ยงที่มาจากผูน้ าํ ท้องถิ่น และท้องที่
2) การเมืองระดับท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ให้ความสําคัญต่อการเมืองระดับท้องถิ่น
น้อย เนื่ องจากไม่เห็นประโยชน์จากการเลือกตัวแทนระดับท้องถิ่นเข้าไปทํางาน ส่ วนสมาชิ กองค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดที่มาจากพื้นที่อาํ เภอแก้งสนามนางนั้นยังขาดประสบการณ์และทักษะในการทํางาน
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3) การเมืองภาคพลเมือง ในพื้นที่อาํ เภอแก้งสนามนางไม่มีการจัดตั้งเครื อข่ายสมาชิ ก
กลุ่ ม องค์ก รการเมื องในพื้ นที่ ที่เป็ นทางการแบบถาวร มี ก ารแสดงตนเฉพาะช่ วงการเลื อกตั้ง กลุ่ ม
การเมืองภาคประชาชนเป็ นการรวมกลุ่มกันเฉพาะกิจตามกระแสการเมืองระดับประเทศ
3.11.12 ด้ านการจัดการภาคราชการส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่น
การจัดระเบียบการปกครอง ในเขตท้องที่อาํ เภอแก้งสนามนาง จําแนกการปกครองตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พุทธศักราช 2534 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ ดังนี้
1) หน่วยงานราชการส่ วนกลางในพื้นที่ ได้แก่ โรงพยาบาลอําเภอแก้งสนามนาง และ
สํานักงานสาธารณสุ ข
2) หน่ วยงานราชการส่ วนภูมิภาคอยู่ในพื้นที่จาํ นวน 11 หน่ วยงาน ได้แก่ ที่ทาํ การ
ปกครองอําเภอแก้งสนามนาง สถานี ตาํ รวจภูธรอําเภอแก้งสนามนาง สํานักงานพัฒนาชุมชน สํานักงาน
สหกรณ์การเกษตรอําเภอ สํานักงานเกษตรอําเภอ ศูนย์บริ การการศึกษานอกโรงเรี ยน สํานักงานสัสดี
อํา เภอ สํา นัก งานปศุ สั ตว์อ าํ เภอ สํ า นัก งานที่ ดิน อํา เภอ สํา นัก งานวัฒนธรรมอํา เภอและสํา นัก งาน
สรรพากรอําเภอ
3) หน่ วยงานรัฐวิสาหกิ จ 4 แห่ ง ได้แก่ ที่ ทาํ การไปรษณี ยโ์ ทรเลข การไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาคอําเภอ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาย่อย และสหกรณ์การเกษตร
แก้งสนามนางจํากัด
4) การบริ ห ารราชการส่ ว นท้อ งถิ่ น อํา เภอแก้ง สนามมี ก ารบริ ห ารราชการส่ ว น
ท้องถิ่ น 3 รู ปแบบ คือ
ก. องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด คื อ ศูนย์ประสานงานองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัด ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตําบลของอําเภอแก้งสนามนาง
ข. องค์การบริ หารส่ วนตําบล ในพื้นที่มีท้ งั หมดจํานวน 5 แห่ ง ได้แก่ องค์การ
บริ หารส่ วนตําบลแก้งสนามนาง องค์การบริ หารส่ วนตําบลโนนสําโรง องค์การบริ หารส่ วนตําบลบึง
พะไล องค์การบริ หารส่ วนตําบลบึงสําโรง และองค์การบริ หารส่ วนตําบลสี สุก
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ค. อําเภอแก้งสนามนาง มีเทศบาลตําบลในพื้นที่จาํ นวน 1 แห่ ง คือ เทศบาล

ตําบลบึงสําโรง
5) การปกครองท้องที่ อําเภอแก้งสนามนางแบ่งเขตการปกครองตาม พระราชบัญญัติลกั ษณะ
ปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2547 ออกเป็ น 5 ตําบล 56 หมู่บา้ น มีดงั นี้
ตารางที่ 291 แสดงจํานวนหมู่บา้ น จําแนกตามตําบล อําเภอแก้งสนามนาง
จํานวน
ตําบล
รายชื่อหมู่บ้าน
หมู่บ้าน
แก้งสนามนาง 12 บ้านศูนย์กลาง บ้านโนนรั ง บ้านแก่ งโก บ้านหนองบง บ้านหนองขามนาดี
บ้านหนองสะเดา บ้านฤทธิ์ รักษา บ้านหนองแขมพัฒนา บ้านแก่งขาม บ้าน
หนองเม็กน้อย บ้านไร่ พฒั นา และบ้านเจริ ญสุ ข
โนนสําราญ
11 บ้านโนนสําราญ บ้านหนองโดน บ้านหนองโสมง บ้านแก้งสนามนาง บ้าน
หนองจาน บ้านหิ นลาด บ้านนาแค บ้านโสกนํ้าขุ่น บ้านกอก
บ้านโนนทับญวน และบ้านไทยสามัคคีธรรม
บึงพะไล
15 บ้านหัวบึง บ้านโนนระเวียง บ้านหนองบัวกอง บ้านพะไล บ้านห้วยยาง บ้าน
ศาลาหนองขอน บ้านหนองโคบาล บ้านศิลาทอง บ้านหนองขามน้อย บ้าน
หนองเต่า บ้านบะระเวียง บ้านหนองโพธิ์ บ้านหนองโคบาลเหนือ
บ้านราชมงคล และบ้านหนองเต่าพัฒนา
บึงสําโรง
9
บ้านหนองบัว บ้านโนนสะอาด บ้านหนองโน บ้านหัวหนอง บ้านหนองปรื อ
บ้านกุดปลาฉลาด บ้านโมกมัน บ้านโนนอุดม และบ้านหนองปรื อใหม่
สี สุก
9
บ้านสี สุก บ้านคร้อ บ้านหนองเอี่ยน บ้านโนนดู่ บ้านดอนไผ่
บ้านโนนพักทอง บ้านโสกสนวน บ้านโนนสู ง และบ้านอัมพวันพัฒนา
ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิ รูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอแก้ งสนามนาง (2554)
3.11.13 การวิเคราะห์ ศักยภาพของอําเภอแก้งสนามนาง
จากการจัดการประชุ มเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ซึ่ งมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุ มจํานวนรวม
ทั้งสิ้ น 56 คน ประกอบด้วย ผูน้ าํ กลุ่มต่าง ๆ จํานวน 15 คน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจํานวน 8 คน
นักธุ รกิจ จํานวน 2 คน หน่วยราชการต่าง ๆ จํานวน 5 คน และอื่น ๆ จํานวน 26 คน ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมได้
มีส่วนร่ วมในการระดมสมองและวิเคราะห์ศกั ยภาพของอําเภอดังนี้
1) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่เป็ นปั จจัยหนุนและปั จจัย
ที่เป็ นจุดอ่อนหรื อปั ญหาที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่อาํ เภอแก้งสนามนาง สามารถสรุ ปได้ดงั นี้

429

ตารางที่ 292 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอแก้งสนามนาง
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ก. ด้ านกายภาพ
ก. ด้ านกายภาพ
- อําเภอแก้งสนามนางเป็ นอําเภอขนาดเล็กอยู่ - ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งนํ้าได้เต็ม
ชายขอบของจังหวัดนครราชสี มาซึ่ งมีแนว
ศักยภาพ เนื่องจากขาดระบบการจัดการแหล่ง
เขตติดต่อ 3 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น
นํ้าเพื่อใช้ในการเกษตรอย่างทัว่ ถึง และระบบ
นครราชสี มา ชัยภูมิ (แก่นราชภูมิ)
ชลประทานไม่ค รอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ ท างการ
- มีแหล่งนํ้าธรรมชาติ ลํานํ้าชี หนอง บึง
เกษตร
ละหานนา และบึงต่าง ๆ
- แหล่ ง นํ้ าที่ มี อ ยู่ ไ ม่ ส ามารถกั ก เก็ บ นํ้ าทํา
- มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ประชาชน
การเกษตรได้ตลอดปี เช่น บึงละหานและ ลํา
สามารถหาอาหารจากแหล่งนํ้าธรรมชาติได้ มี
นํ้าชี
ป่ าจานที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยว
- ไม่มีงบประมาณดูแล ฟื้ นฟู อนุรักษ์ แหล่งนํ้า
- มีเส้นทางคมนาคมสะดวก ถนนลาดยางผ่าน
ที่มีอยูใ่ นพื้นที่
ทุกอําเภอ มีรถยนต์โดยสารอํานวยความ
- เส้ นทางการคมนาคมเชื่ อมระหว่า งหมู่บ ้า น
สะดวกถึงตัวจังหวัดนครราชสี มา
หลายเส้ น ทางไม่ มี ก ารบํ า รุ งรั ก ษาดู แ ล
เนื่ อ งจากไม่ ส ะดวก ขาดการประสานแผน
งบประมาณจากภาคส่ วนต่าง ๆ
- มีมลภาวะทางเสี ยงในช่วงฤดูกาลหี บอ้อย จาก
รถบรรทุกอ้อย
- ชุ ม ช น ข า ด ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร ข ย ะ ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ
ข. ด้ านสั งคม (การศึ กษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม ข. ด้ านสั งคม (การศึกษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม
อาชี พ ภูมิปัญญา)
อาชี พ ภูมิปัญญา)
- ประชาชนในสังคมชนบทมีความเอื้อเฟื้ อ ไม่ - ครู ในพื้นที่ขาดจิตวิญญาณความเป็ นครู ไม่ได้
เห็ นแก่ ตวั อยู่แบบช่ วยเหลื อกัน อยู่แบบพี่
ดูแลเด็กนักเรี ยนอย่างเต็มที่ ทําให้เด็กในพื้นที่
แบบน้อง ต้อนรั บคนต่างถิ่น อยู่ร่วมกับผูอ้ ื่น
อ่ า น ไ ม่ อ อ ก เ ขี ย น ไ ม่ ไ ด้ เ มื่ อ จ บ ร ะ ดั บ
ได้
ประถมศึ ก ษา ทํา ให้ ป ระชาชนไม่ ม ั่น ใจใน
ระบบการศึกษาใกล้บา้ น
- ประชาชนในพื้ นที่ ย อมรั บ การเปลี่ ย นแปลง
ต่าง ๆ ไม่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
- การเรี ยนการสอนไม่สนองต่อความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ เช่น ไม่มีโรงเรี ยนสาย
- เป็ นสั ง คมที่ มี ล ัก ษณะครอบครั วขนาดใหญ่
อาชีพ
สังคมเอื้ออาทร
- เด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
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ตารางที่ 292 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอแก้งสนามนาง (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
- มีกลุ่มคนตั้งใจทํางานให้แก่ส่วนรวม และมี - เยาวชนมีการมัว่ สุ มกันตามแหล่งมัว่ สุ มต่าง ๆ
องค์ความรู ้หลากหลาย
เสพสารเสพติ ด เล่ นการพนัน และทะเลาะ
วิวาทอย่างต่อเนื่อง
- อําเภอ มีการกําหนดมาตรการ 3 ด้าน ด้านการ
ปราบปรามยาเสพติด การใช้ความรุ นแรง การ - ประชาชนจํานวนมากไม่สนใจหรื อไม่มีส่วน
พนั น ทุ ก ประเภทและมี ค วามร่ วมมื อ เมื่ อ
ร่ วมในการทํางานเพื่อสังคม
ประสบภัยร่ วมกัน
- สถาบันครอบครัวอ่อนแอ ยายเลี้ ยงหลาน วัย
แรงงานไปทํางานที่อื่น เด็กขาดความอบอุ่น
- โรงพยาบาลชุมชนรักษาสุ ขภาพให้ประชาชน
เ จ้ า ห น้ า ที่ มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ทํ า ง า น ด้ า น - ประชาชนขาดความรู ้เรื่ องการดูแลสุ ขภาพ ทํา
ให้มีแนวโน้มการเจ็บป่ วยด้วยโรคไม่ติดต่อ
สาธารณสุ ข
เรื้ อรั ง เพิ่มมากขึ้น เช่ น โรคเบาหวาน โรค
- การรั บ รู ้ ข ้อมู ล ข่ า วสารด้า นสุ ข ภาพรวดเร็ ว
ความดันโลหิ ตสู ง โรคมะเร็ ง การใช้สารเคมี
ทันเหตุการณ์ สามารถตรวจสอบการทํางาน
กําจัดศัตรู พืชในเกษตรกร
ด้านสุ ขภาพของภาคราชการและท้องถิ่น
- มี กองทุนหลัก ประกันสุ ขภาพระดับท้องถิ่ น - ระบบการควบคุ ม ป้ องกัน โรคติ ดต่ อ ได้แ ก่
ทุกตําบล
โรคไข้เลือดออก วัณโรค โรคเอดส์ โรคฉี่ หนู
ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
ค.ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
- เป็ นแหล่ ง ผลิ ต พื ช เศรษฐกิ จ ที่ สํ า คัญ มี พื ช - ประชาชนอพยพแรงงานไปทํางานนอกพื้นที่
ฐานะยากจน เป็ นหนี้ สิน ต้นทุนการผลิตทาง
พลังงาน เช่น อ้อย ข้าว
การเกษตรสู งขึ้น
- มี โ รงงานนํ้ าตาลราชสี มาเป็ นโรงง าน
อุ ต สาหกรรมขนาดใหญ่ รั บ ซื้ ออ้ อ ยทํา ให้ - ความเหลื่อมลํ้าในพื้นที่ทาํ การเกษตร ปั ญหา
เรื่ องเอกสารสิ ทธิ์ ในการถือครองที่ดินทํากิน
เกษตรกรเข้าถึงแหล่งรับซื้อผลผลิตได้ง่าย
- ประชาชนมี ง านทํา ใกล้บ ้า นไม่ ต้อ งอพยพ - เกษตรกรจํานวนมากไม่มีที่ดินทํากิน
- ประชากรวัยแรงงานส่ วนหนึ่งอพยพเข้าเมือง
แรงงานไปต่างจังหวัด
ใหญ่เพื่อหางานทํา
- ประชาชนส่ วนใหญ่มีอาชี พ และมีที่ดินทํากิน
เป็ นของตนเอง และมี โ ครงการการพัฒ นา - ต้นทุนในการผลิ ตทางการเกษตรสู งมากขึ้ น
อาชี พ ด้านการเกษตรที่ หลากหลาย เช่ น การ
เกษตรกรไม่ มี ค วามรู ้ ใ นการลดต้น ทุ น การ
แปรรู ปผลผลิต และอื่น ๆ
ผลิตและไม่มีหน่ วยงานให้ความรู้ในการเพิ่ม
- มีแหล่งเงินทุน เช่น กองทุนหมู่บา้ น ทําให้
ผลผลิตทางการเกษตร
ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนทางการเงินได้
- ประชาชนในพื้นที่มีหนี้สินสู งมากขึ้น
สะดวกขึ้น
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ตารางที่ 292 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอแก้งสนามนาง (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
- มีการกระจายอํานาจเปลี่ ยนจากสภาตําบลมา - ผูท้ ี่ เ ข้า มาทํา งานบริ หารระดับ ท้อ งถิ่ น ขาด
เป็ นองค์การบริ หารส่ วนตําบล ทําให้ทอ้ งถิ่น
ความรู ้ และประสบการณ์ในการทํางาน
มีความพร้อมมากขึ้น
- การบริ หารจัด การระดับ ท้อ งถิ่ น ขาดการ
- มีการประสานภาคการเมืองทุกส่ วน และการ
บูรณาการการทํางานระหว่างราชการ ท้องถิ่น
แข่งขันทางการเมืองไม่รุนแรง
ประชาชน และทําให้การกระจายงบประมาณ
ไม่ทวั่ ถึง
- ประชาชนเริ่ มเข้ า มามี ส่ วนร่ วมในทาง
การเมื องมากขึ้น โดยเฉพาะการเมื องระดับ - การพัฒนาท้องถิ่ นเน้นการพัฒนาโครงสร้ าง
พื้นฐานมากกว่าการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ท้องถิ่ น เช่น องค์การบริ หารส่ วนตําบล และ
- ประชาชนทั่ว ไปไม่ มี โ อกาสในการเสนอ
เทศบาล
โครงการต่าง ๆ ไม่รู้แหล่งงบประมาณ และ
- มี ก ารเมื อ งภาคพลเมื อ งที่ ท ํา งานโดยกลุ่ ม
เข้าไม่ถึงแหล่งงบประมาณ
ปร ะ ชา ช นใ น พื้ น ที่ ที่ ทํ า ง า นเ ชื่ อม กั บ
หน่ วยงานอื่ น ๆ ทั้ง ระดับ จังหวัดและระดับ - ขาดผูน้ าํ ที่มีสภาวะผูน้ าํ อย่างแท้จริ ง ทําให้
พื้นที่
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมทางการเมืองน้อย
ทําให้การเมืองภาคประชาชนอ่อนแอลง
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- มีภูมิปัญญาที่หลากหลาย ยึดประเพณี
- ประเพณี วัฒนธรรมบางสิ่ งบางอย่างเริ่ มขาด
วัฒนธรรมอีสาน บุญฮีต 12 คอง 14 หมอลํา
การสื บ ทอด ไม่ มี หน่ วยงานรั บ ผิดชอบที่
หมอเพลงโคราช การแข่งร้องเพลงสรภัญญะ
ชัดเจน จริ งจัง
แห่เทียน งานประเพณี บุญกุม้ ข้าวใหญ่ การรํา - ข า ด ผู้ นํ า ที่ มี ค ว า ม รู ้ ที่ แ ท้ จ ริ ง เ กี่ ย ว กั บ
บวงสรวงย่าโม
วัฒนธรรมประเพณี ของท้องถิ่ น ทําให้ไ ม่มี
- มีแหล่งศึกษาทางวรรณคดีแต่สมัยโบราณ ให้
การสื บทอดไปสู่ รุ่นลูกหลาน
คนรุ่ นหลังได้สืบทอด
- ไม่ มี ห น่ ว ยงานรวบรวมความรู้ เ กี่ ย วกั บ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่นให้ลูกหลาน
ได้เรี ยนรู้
2) การวิ เ คราะห์ โอกาส และอุ ป สรรคหรื อข้ อ จํา กัด ที่ เ ป็ นปั จ จัย ภายนอกที่ มี ผ ลต่ อ
กระบวนการพัฒนาพื้นที่อาํ เภอแก้งสนามนาง สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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ตารางที่ 293 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอแก้งสนามนาง
โอกาส
อุปสรรค
ก. ด้ านกายภาพ
ก. ด้ านกายภาพ
- มี เ ส้ น ทางคมนาคมขนส่ ง ที่ เ ชื่ อ มระหว่ า ง - เป็ นอํ า เภอที่ อ ยู่ ห่ างไกลจากตั ว จั ง หวั ด
อําเภอและจังหวัดอื่น ๆ ได้ง่าย สามารถขนส่ ง
นครราชสี มา ทําให้กระบวนการพัฒนาและ
ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ ว
การสนับสนุนจากส่ วนกลางไม่ดีต่อเนื่อง
- เป็ นอํา เภอที่ มี ข นาดเล็ ก และเป็ นโอกาสใน - เป็ นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดเสี่ ยงต่อการ
การพัฒนาทั้งด้านกายภาพให้มีความเติบโต
เกิดการระบาดของโรคติดต่อได้ง่าย ถูกขนาบ
ได้อย่างรวดเร็ ว
ข้างด้วยเมืองใหญ่ ทํา ให้เมืองใหญ่เข้ามาใช้
ทรัพยากรในพื้นที่ได้ง่าย
- สภาพทางภู มิ อ ากาศที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่ า ง
รวดเร็ ว เป็ นโอกาสให้ ป ระชาชนในพื้ น ที่ - ภัยธรรมชาติ เช่น นํ้าท่วม ฝนแล้ง ทําให้ยาก
ต่อการคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคต และ
ตื่ น ตัว และรั บ รู้ ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงที่ จ ะ
เกิดขึ้นในอนาคต
ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ร ะ บ บ ก า ร ผ ลิ ต ท า ง
- พื้นที่โดยส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่ทางเกษตรกรรม
การเกษตร
เป็ น โอ ก า ส ข อ งก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ท าง ด้ า น
การเกษตรให้กบั เกษตรกรในพื้นที่ได้ง่าย
ข. ด้ านสั งคม (การศึ กษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม ข. ด้ านสั งคม (การศึกษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม
อาชี พ ภูมิปัญญา)
อาชี พ ภูมิปัญญา)
- มี ห น่ ว ยงานราชการทํา งานการพัฒ นาคน - การเผชิญกับการแข่งขันจากภายนอกที่มีมาก
ส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ มีการสร้างความ
ขึ้ น เช่ น การเปิ ดอาเซี ย นเป็ นหนึ่ งเดี ย ว ที่
เชื่อมัน่ ต่อระบบการศึกษาในชุมชน มากขึ้น
กระทบต่อระบบการเรี ยนการสอนในพื้นที่ทาํ
- มีงบประมาณสนับสนุ นจากภาครั ฐ องค์การ
ให้ครู ตอ้ งปรับตัวมากขึ้น
บริ หารส่ วนจั ง หวัด ในการส่ งเสริ มด้ า น - ไม่มี การสนับ สนุ นระบบการพัฒนาอาชี พ ที่
การศึกษา เช่น รัฐบาลมีนโยบายเรี ยนฟรี ทํา
นําไปสู่ การแข่งขันกับ ภายนอกได้ เช่ น การ
ให้ เ ด็ ก ด้ อ ยโอกาสในพื้ น ที่ มี โ อกาสทาง
ลดต้นทุนการผลิต และอื่น ๆ
การศึกษามากขึ้น
- ระบบการศึ ก ษาในชนบทไม่ เ ป็ นที่ ย อมรั บ
- รัฐบาลมีนโยบายปราบปรามยาเสพติด ทําให้
เนื่ องจากหลักสู ตรและกระบวนการเรี ยนการ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเห็นความสําคัญ
สอนที่ไม่มีประสิ ทธิภาพ และขาดการยอมรับ
ของการทํางานมากขึ้น
- รัฐบาลมี นโยบายหลักประกันสุ ขภาพให้กบั
ประชาชน ทํา ให้ค นจนหรื อ คนด้อยโอกาส
เข้าถึงการบริ การทางด้านสาธารณสุ ขมากขึ้น
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ตารางที่ 293 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอแก้งสนามนาง (ต่อ)
โอกาส
อุปสรรค
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
- นโยบายการประกันรายได้เกษตรกรที่ทาํ ให้ - ราคาปั จจัยทางการผลิ ตทางด้านการเกษตรมี
ประชาชนในพื้นที่มีโอกาสทางด้าน
ราคาสู ง ขึ้ น โดยที่ป ระชาชนไม่มี โอกาสใน
การเกษตรมากขึ้น
การกําหนดราคาต้นทุน
- นโยบายการผลิตพืชพลังงานของรัฐบาล เช่น - การเปิ ดการค้า เสรี ท าํ ให้ป ระชาชนในพื้น ที่
มันสําปะหลัง อ้อย ทําให้เกษตรกรสามารถใช้
ต้องแข่งขันกับภายนอกสู ง
พื้นที่ของตนเองได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ
- เกษตรกรกําหนดราคาผลผลิตทางการเกษตร
- การพัฒนาแหล่งนํ้าทางการเกษตรและพันธุ์
ไม่ ไ ด้ ด้ ว ยตนเอง ทํา ให้ มี โ อกาสในการ
พืชทางการเกษตรใหม่ให้กบั ประชาชน
ขาดทุนสู ง
- แหล่งรับซื้อผลผลผลิตทางการเกษตร
- มี แ รงงานอพยพมาจากหลายพื้ น ที่ เ ข้ า ไป
แนวโน้มจะมีจาํ นวนมากขึ้น
ทํางานในโรงงานใกล้พ้นื ที่มากขึ้น
- รัฐบาลมีนโยบายการรับจํานําข้าว และ
ผลผลิตทางการเกษตร
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
- มีระบบการสนับ สนุ นงบประมาณจากภาครั ฐ - การเมื องระดับ ชาติ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงบ่ อ ย
ขาดความต่อเนื่อง มีการซื้ อสิ ทธิ์ ขายเสี ยง
นโยบายการทํางานแบบบูรณาการ การเมืองมี
บทบาทในการทํางานแบบบูรณาการมากขึ้น ทั้ง - มี ก ระบวนการคอรั ป ชั่ น ทุ ก ระดั บ ตั้ งแต่
ด้าน งาน เงิน ทรัพยากร การประสานงาน
รัฐบาลถึงรากหญ้า
- นโยบายการกระจายอํานาจสู่ ทอ้ งถิ่ นทําให้คน - การทํ า งานที่ ข าดการประสานการเมื อ ง
ระหว่ า งการเมื อ งระดับ ชาติ แ ละการเมื อ ง
ในท้อ งถิ่ น ได้มี โ อกาสในการบริ ห ารจัด การ
ท้องถิ่น
ท้องถิ่นด้วยตนเอง
- นโยบายของรั ฐบาลเปลี่ ย นแปลงไปตามตัว
ผูน้ าํ รัฐบาล ทําให้ไม่เกิดความต่อเนื่องในการ
พัฒนาประชาชนในพื้นที่
- ระบบการการบริ หารจัดการจากภาครัฐ ระบบ
การสนั บ สนุ น งบประมาณจากภาครั ฐ ไม่
ทัว่ ถึง ประชาชนเข้าไม่ถึงแหล่งงบประมาณ
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ตารางที่ 293 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอแก้งสนามนาง (ต่อ)
โอกาส
อุปสรรค
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- มี ร ะบบการสื่ อสารที่ ท ัน สมัย และเยาวชน - การสื่ อสารที่ มี ค วามรวดเร็ ว ทํา ให้มี ก ารนํา
สามารถเข้าถึงได้ง่าย
วัฒนธรรมจากภายนอกเข้าไปสู่ ชุมชน ทําให้
ชุมชนมีโอกาสขาดอัตลักษณ์ของตนเอง
- การเปิ ดประชาคมอาเซี ย นทํา ให้เ ด็ ก เยาวชน
และคนในพื้ น ที่ ไ ด้ เ รี ยนรู้ ว ัฒ นธรรมของ - กระแสการไหลเข้ามาของวัฒนธรรมภายนอก
ทําให้ยากต่อการควบคุมและส่ งผลกระทบต่อ
ประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น
วัฒนธรรมท้องถิ่น
3.11.14 ข้ อเสนอแนะการสร้ างเครือข่ ายความร่ วมมือในการพัฒนาจังหวัดอย่ างเป็ นเอกภาพ
จากการจัดเวทีอาํ เภอแก้งสนามนาง ที่ประชุ มได้นาํ เสนอให้มีการขับเคลื่อนประเด็น
เพื่อนําไปสู่ การสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือในการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็ นเอกภาพทั้งภาครัฐ (ส่ วนกลาง
ส่ วนภูมิภาค ส่ วนท้องถิ่น) ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชน นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน นักการเมือง
และอื่น ๆ รวมทั้งเป็ นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ไปพร้อมกับการขับเคลื่อนงานปฏิรูปโคราช จึงมี
ข้อเสนอแนะให้ทาํ งานผ่านการขับเคลื่อนงานเชิงประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ 1 ประเด็นการพัฒนาด้านการเกษตร เพื่อทําให้เกษตรกรในพื้นที่ใช้สารเคมี
อย่างปลอดภัย เนื่องจากที่ประชุมเห็นว่าในปั จจุบนั เกษตรกรในพื้นที่มีการใช้สารเคมีมากขึ้น รวมไปถึง
กระบวนการทํางานเพื่อลดต้นทุนการผลิต และนําเทคโนโลยีที่เป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทําเกษตรในพื้นที่
ประเด็นที่ 2 ประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม โดยเฉพาะการ
อนุรักษ์ลาํ นํ้าชี บึงละหานนา และสถานที่ท่องเที่ยวของพื้นที่ เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ชุ บชี วิตสายนํ้า
ชี ดู ป่าจาน สื บสานตํานานแก้งสนามนาง โดยสอดแทรกเนื้ อหาที่เป็ นสาระความรู้ และสร้ า งความ
ตระหนักให้กบั ประชาชนในพื้นที่

