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3.13 อําเภอพระทองคํา
3.13.1 ประวัติความเป็ นมา
อําเภอพระทองคํา ได้รับการจัดตั้งเป็ นกิ่งอําเภอตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อ
วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 โดยแยกพื้นที่การปกครองออกจากอําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสี มา
จํานวน 5 ตําบล ประกอบด้วย ตําบลสระพระ ตําบลทัพรั้ง ตําบลพังเทียม ตําบลหนองหอย และตําบล
มาบกราด ได้รับการยกฐานะเป็ นอําเภอพระทองคํา เมื่อวันที่ 24 สิ งหาคม พ.ศ. 2550
ความหมายและที่มาของชื่ อ พระทองคํา มี 2 ประการ เนื่ องจากสถานที่ต้ งั อาคารกิ่ ง
อําเภออยูท่ ี่บา้ นปะคํา ตําบลสระพระ จึงได้นาํ คําท้ายของตําบล คือคําว่า “พระ” และคําท้ายของหมู่บา้ น
“คํา” มารวมกัน เป็ น “พระคํา” แต่เนื่องจากต้องการให้มีความหมายชัดเจนยิง่ ขึ้นจึงเพิ่มคําว่า “ทอง” เข้า
ไปจึงได้เป็ น “พระทองคํา” และอีกความหมายหนึ่ งคื อ เพื่อเป็ นอนุ สรณ์ แด่บุคคลสําคัญของจังหวัด
นครราชสี มา นัน่ คือ เจ้าพระยามหิ ศราธิ บดี (ทองคํา) ซึ่ งเป็ นสามีทา้ วสุ รนารี (ย่าโม)
3.13.2 ทีต่ ้ งั อําเภอ อาณาเขต ขนาดพืน้ ที่
อําเภอพระทองคํา ตั้งอยู่ทางทิศเหนื อของจังหวัดนครราชสี มา ระยะทางห่ างจากตัว
เมืองจังหวัดนครราชสี มาประมาณ 45 กิ โลเมตร ห่างจากอําเภอโนนไทยประมาณ 18 กิโลเมตร มีพ้ืนที่
รวมประมาณ 318.63 ตารางกิโลเมตร หรื อ 199,143.75 ไร่
อาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิ ศเหนื อ ติดต่อกับอําเภอเนิ นสง่า จังหวัดชัยภูมิ และอําเภอคง
จังหวัดนครราชสี มา ทิศใต้ ติดต่อกับอําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสี มา ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอ
ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสี มา ทิศตะวันตก ติดต่อกับอําเภอโนนไทย อําเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสี มา และอําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
3.13.3 ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะทางภูมิอากาศ
สภาพพื้นที่โดยทัว่ ไป เป็ นที่ราบสู ง พื้นที่ส่วนมากเป็ นดินปนทราย ไม่มีป่าทึบ มีความ
สมบูรณ์ทางธรรมชาติต่าํ บางพื้นที่เป็ นแอ่งดินโคราช – อุบล โดยเฉพาะที่ตาํ บลพังเทียม ซึ่ งมีสภาพเป็ น
ดินเค็ม มีการทําเกลือจํานวนมาก และมีผลต่อการเกษตรกรรม
สภาพภูมิอากาศเป็ นแบบมรสุ มเขตร้อน ปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ย 9.40 มิลลิเมตรต่อปี และ
มักประสบภาวะอากาศฝนทิ้งช่วง โดยเฉพาะในฤดูเพาะปลูก อําเภอพระทองคํา มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่ ม
ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน ฤดูฝนเริ่ มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม และฤดูหนาวเริ่ ม
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์
3.13.4 ลักษณะด้ านเศรษฐกิจ
1) การประกอบอาชี พ จากข้อ มู ล การสํ า รวจพบว่ า ประชาชนอํา เภอพระทองคํา
ประกอบอาชี พ เกษตรกรรมเป็ นหลัก และลู ก หลานออกไปรั บ จ้า งในเขตโรงงานอุ ตสาหกรรม ใน
ต่างจังหวัด และกรุ งเทพมหานคร ช่วงเทศกาลสําคัญ ๆ ถึงจะกลับเยีย่ มบ้าน
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ตารางที่ 311 แสดงการประกอบอาชีพของประชากรในพื้นที่อาํ เภอพระทองคํา
เพศ
อาชี พ
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่มีอาชีพ
802
1,101
นักเรี ยน
3,027
2,895
นักศึกษา
205
261
ทํานา
4,544
4,801
ทําไร่
881
820
ทําสวน
19
20
ประมง
1
0
ปศุสัตว์
45
37
รับราชการ
171
131
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
6
3
พนักงานบริ ษทั
32
43
รับจ้างทัว่ ไป
2,255
1,932
ค้าขาย
322
546
ธุรกิจส่ วนตัว
48
24
อื่นๆ หรื อไม่ระบุ
314
359
รวมทั้งสิ้ น
12,682
12,973

รวม (คน)
1,903
5,922
466
9,345
1,701
39
1
82
302
9
75
4,187
878
72
673
25,655

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

2) รายได้ จากข้อมูลพบว่ารายได้ต่อครั วเรื อนของประชาชนอําเภอพระทองคํา ปี พ.ศ. 2554
จํานวนเงินรวม 1,417,206,050 บาท เฉลี่ยต่อครัวเรื อน 182,488.55 บาทต่อครัวเรื อนต่อปี และรายได้
เฉลี่ยจํานวน 55,240.93 บาทต่อคนต่อปี ซึ่ งตําบลหนองหอยมีรายได้เฉลี่ยสู งสุ ดจํานวน 61,449.57 บาท
ต่อคนต่อปี และตําบลพังเทียมมีรายได้เฉลี่ยตํ่าสุ ดจํานวน 49,666.19 บาทต่อคนต่อปี
ตารางที่ 312 แสดงรายได้แยกรายตําบลของอําเภอพระทองคํา
ลําดับ
ตําบล/เทศบาล
1
พังเทียม
2
ทัพรั้ง
3
มาบกราด
4
สระพระ

รายได้ เฉลีย่ ต่ อคนต่ อปี (บาท)
49,666.19
54,747.67
54,801.90
56,588.15
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ตารางที่ 312 แสดงรายได้แยกรายตําบลของอําเภอพระทองคํา (ต่อ)
ลําดับ
ตําบล/เทศบาล
รายได้ เฉลีย่ ต่ อคนต่ อปี (บาท)
5
เทศบาลตําบลพระทองคํา
57,918.24
6
หนองหอย
61,449.57
เฉลีย่ รายได้ ต่อคนต่ อปี ของคนในพืน้ ที่
55,240.93
ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ.อําเภอพระทองคํา (2554)

3) รายจ่าย จากข้อมูลพบว่าค่าใช้จ่ายของอําเภอพระทองคํา ด้านการอุปโภคและบริ โภครวมทั้ง
อําเภอจํานวน 408,526,806 บาทต่อปี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อข้าวสาร ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ ออาหารที่จาํ เป็ น
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อขนมกรุ บกรอบ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกาย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย ค่า
การเดินทาง (นํ้ามันรถ ค่าโดยสาร) ค่านํ้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน ค่าบันเทิง หวย และการพนัน
ค่าบุหรี่ เหล้า ยาดอง และอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายทางด้านการศึกษาจํานวน 36,063,524 บาท และรายจ่ายเพื่อเป็ น
ต้นทุนในการผลิตรวม จํานวน 281,637,441 บาทต่อปี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายค่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ค่าสารเคมี
เพื่อการผลิต ค่าจ้าง ค่าแรงงาน ค่าเช่า และค่าเครื่ องจักรต่าง ๆ
ตารางที่ 313 แสดงรายจ่ายภาพรวมจําแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอําเภอพระทองคํา
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
128,955,721
ค่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
128,955,721
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
68,130,256
ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
68,130,256
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
43,053,652
ค่าจ้าง ค่าแรงงาน ค่าเช่า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
43,053,652
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
41,497,812
ค่าเครื่ องจักรต่าง ๆ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
41,497,812
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อข้าวสาร
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
37,581,502
จํานวนรวม
37,581,502
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ตารางที่ 313 แสดงรายจ่ายภาพรวมจําแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอําเภอพระทองคํา (ต่อ)
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ ออาหารที่จาํ เป็ น
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
139,256,519
จํานวนรวม
139,256,519
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อขนมกรุ บกรอบ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
35,639,762
จํานวนรวม
35,639,762
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเสื้ อผ้า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
20,339,136
เครื่ องแต่งกาย
จํานวนรวม
20,339,136
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
7,842,962
จํานวนรวม
7,842,962
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
13,359,045
จํานวนรวม
13,359,045
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษา
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
36,063,524
จํานวนรวม
36,063,524
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่ า การเดิ น ทาง (ค่ า นํ้ ามัน รถ ค่ า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
64,804,639
โดยสาร)
จํานวนรวม
64,804,639
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่านํ้า ค่าไฟ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
24,514,221
จํานวนรวม
24,514,221
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
48,531,945
จํานวนรวม
48,531,945
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ตารางที่ 313 แสดงรายจ่ายภาพรวมจําแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอําเภอพระทองคํา (ต่อ)
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน(บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายส่ วนบุคคล
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
27,513,386
จํานวนรวม
27,513,386
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าบันเทิง หวย และการพนัน
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
6,332,482
จํานวนรวม
6,332,482
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าบุหรี่ เหล้า ยาดอง
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
7,129,210
จํานวนรวม
7,129,210
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
26,622,544
จํานวนรวม
26,622,544
รวมทั้งหมด
777,169,318
ที่ มา : สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสี มา (2553)

4) หนี้สินและการออม จากข้อมูล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ปี พ.ศ.
2553 พบว่าเกษตรกรอําเภอพระทองคํา กูเ้ งินจาก ธกส. เป็ นเงินทั้งหมด 634.7 ล้านบาท แบ่งเป็ นเงินกู้
เพื่อการประกอบอาชี พจํานวน 568 ล้านบาท กูเ้ พื่อการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชี วิต จํานวน 40 ล้าน
บาท และกูเ้ พื่อการชําระหนี้นอกระบบและอื่น ๆ จํานวน 26.7 ล้านบาท
5) กลุ่มองค์กร
ก. อําเภอพระทองคํามี กลุ่มองค์กรอย่างต่อเนื่ องส่ งผลให้คณะกรรมการพัฒนาสตรี
อํา เภอพระทองคํา ได้รับ รางวัล ชนะเลิ ศ อันดับ 1 ด้า นการส่ ง เสริ ม การพัฒ นาตามแนวปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “งานวันแม่แห่ งชาติ และวันสตรี ไทย” ประจําปี พ.ศ. 2554 และมีกลุ่ม องค์กรภาค
ประชาชน ที่รวมกลุ่ มกันเพื่อทํางานเป็ นอาสาสมัคร และกลุ่ มช่ วยเหลื อกันทางด้านการเกษตร และ
การเงินดังนี้

463

ตารางที่ 314 แสดงกลุ่มองค์กรในพื้นที่อาํ เภอพระทองคํา
สมาชิ ก
กิจกรรมหลัก/ผลิตภัณฑ์
ชื่ อกลุ่ม
(คน)
เครื อข่ายกองทุน
75 กลุ่ม เครื อข่ายแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
หมู่บา้ น
เรื่ องการบริ หารจัดการทุน
ชมรมอาสาสมัคร
876 ช่วยเหลืองานด้านสาธารณสุ ข
สาธารณสุ ขประจํา
ขั้นพื้นฐานระดับท้องถิ่น
หมู่บา้ น
อาสาพัฒนาชุมชน
125 พัฒนาชุมชนระดับท้องถิ่นใน
ทุก ๆ ด้าน
กลุ่มเกษตรกรทํานา
442 กองทุนหมุนเวียน และจัดหา
มาบกราด
วัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรกร
สหกรณ์การเกษตร
450 ระดมทุนและจัดหาอุปกรณ์
อําเภอพระทองคํา
ทางการเกษตรให้สมาชิก
เครื อข่ายผูไ้ ด้รับ
230 แก้ปัญหาดินเค็มและเรี ยกร้อง
ผลกระทบจากนาเกลือ
สิ ทธิ ของประชาชนผูไ้ ด้รับ
ผลกระทบ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
71 กลุ่ม ออมทรัพย์เพื่อเป็ นกองทุน
การผลิต
หมุนเวียน

ประธาน /สถานทีต่ ิดต่ อ
นายสุ รพล ชูทอง
นางลักขณา หันสันเทียะ
6 หมู่ 2 ต.มาบกราด
2

นายสายจิตร์ ยิม้ พังเทียม

นายสุ รพล ชูทอง
239/1 หมู่ 2 ต.มาบกราด
8 หมู่ 13 ต.สระพระ
นายถาวร เพชรขุนทด
207 หมู่ 6 ต.หนองหอย
2

นายสมพล ตาบสันเทียะ

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

ข. กลุ่ มเพื่อผลิ ตสิ นค้า โอทอป จําหน่ า ยสร้ างชื่ อเสี ยงให้ก ับอําเภอ และที่ ได้รับ การ
ส่ งเสริ มในพื้นที่อาํ เภอพระทองคํามีดงั นี้
ตารางที่ 315 แสดงรายชื่อกลุ่มโอทอป ประธานกลุ่มและสถานที่ติดต่อ อําเภอพระทองคํา
สมาชิ ก
กิจกรรมหลัก/ผลิตภัณฑ์
ประธาน /สถานทีต่ ิดต่ อ
ชื่ อกลุ่ม
(คน)
กลุ่มทอผ้ากี่กระตุก
54
ทอผ้าฝ้ าย ผ้าฝ้ ายมัดหมี่ และผ้า นางจํานง กือสันเทียะ
โทเรทอมือ
200/2 หมู่ 5 ต.สระพระ
กลุ่มสิ่ งประดิษฐ์จาก
56
ผลิตสิ่ งประดิษฐ์จากเศษผ้า
นางจําลอง แก้ววันดี
เศษผ้าบ้านหนองเขว้า
79 หมู่ 5 ต.มาบกราด
กลุ่มแปรรู ปอาหาร
24
ผลิตกล้วยอบม้วน
นางสะอาด กลึงกลาง
กล้วยบ้านถนนหัก
201 หมู่ 2 ต.หนองหอย
0

0

0

0

0

0
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ตารางที่ 315 แสดงรายชื่อกลุ่มโอทอป ประธานกลุ่มและสถานที่ติดต่อ อําเภอพระทองคํา (ต่อ)
สมาชิ ก
กิจกรรมหลัก/ผลิตภัณฑ์
ประธาน /สถานทีต่ ิดต่ อ
ชื่ อกลุ่ม
(คน)
กลุ่มอาชีพขนมไทย
45
ผลิตข้าวโป่ ง
นายประสิ ทธิ์ บํารุ งกลาง
232 หมู่ 1 ต.พังเทียม
กลุ่มแม่บา้ นเกษตร
89
ผลิตผลิตภัณฑ์แปรรู ปจาก
นางพเยาว์ บํารุ งศิลา
ทํานบพัฒนาใต้
กล้วย
7 หมู่ 12 ต.หนองหอย
กลุ่มขนมไทยโบราณ
25
ผลติขนมเปี๊ ยะ
นายสายจิตร์ ยิม้ สันเทียะ
บ้านมาบค่าย
84 หมู่ 6 ต.ทัพรั้ง
กลุ่มทอผ้า
45
ผลิตผลิตภัณฑ์ผา้ ทอ
คุณทองนาค แก้วสันเทียะ
บ้านโนนสง่า
9 หมู่ 5 ต.ทัพรั้ง
0

0

0

0

0

0

0

0

0

ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานปฏิ รูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอพระทองคํา (2554)

3.13.5 ลักษณะทางสั งคม
1) ด้านประชากร ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ อาํ เภอพระทองคํา ปี พ.ศ. 2553 พบว่ามี
ครัวเรื อนจํานวน 11,191 ครัวเรื อน มีประชากรจํานวน 42,223 คน โดยแยกเป็ นชายจํานวน 20,991 คน
หญิงจํานวน 21,214 คน คิดแยกเป็ นรายตําบล ดังนี้
ตารางที่ 316 แสดงจํานวนครัวเรื อน และจํานวนประชากรจําแนกตามเพศ ในเขตอําเภอพระทองคํา
ประชากร
ที่
ตําบล
ครัวเรือน
ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
1 เทศบาลตําบลพระทองคํา
1,268
2,185
2,297
4,425
2 ทัพรั้ง
3,105
5,702
5,714
11,434
3 พังเทียม
2,585
4,650
4,613
9,263
4 หนองหอย
1,945
3,548
3,549
7,097
5 สระพระ
1,060
2,769
2,880
5,649
6 มาบกราด
1,228
2,137
2,161
4,298
รวม 5 ตําบล 1 เทศบาล
11,191
20,991
21,214
42,223
ที่ มา : สํานักทะเบียนอําเภอเทพารั กษ์ (ข้ อมูล ณ พฤศจิ กายน 2553)

จากข้อมูลความจําเป็ นพื้นฐานระดับอําเภอ (จปฐ.2) ประจําปี พ.ศ. 2553 โดยการสํารวจจํานวน
ประชากรที่อาศัยอยูจ่ ริ ง ณ วันสํารวจ พบว่าอําเภอพระทองคํา มีประชากรจําแนกตามช่วงอายุ ดังนี้
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ตารางที่ 317 แสดงช่วงอายุของประชากรจําแนกตามเพศ ในอําเภอพระทองคํา
ช่ วงอายุประชากร (ปี )
ชาย (คน)
หญิง (คน)
จํานวนรวม (คน)
น้อยกว่า 1 ปี
1–2
3–5
6 – 11
12 – 14
15 – 17
18 – 25
26 – 49
50 – 60
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป
รวมทั้งหมด

80
206
476
1,048
634
588
1,017
3,456
1,594
1,745
10,844

66
210
459
964
568
591
972
3,765
1,781
1,977
11,353

146
416
935
2,012
1,202
1,179
1,989
7,221
3,375
3,722
22,197

ที่ มา :ข้ อมูล จปฐ. อําเภอพระทองคํา (2553)
หมายเหตุ : จํานวนประชากรที่ อาศัยอยู่จริ งจากการสํารวจนี ้ อาจไม่ เท่ ากับจํานวนประชากรที่ มีอยู่ในทะเบียนบ้ านได้

2) ด้านการศึกษา
ก. สถานศึ ก ษา ครู และนัก เรี ย น อํา เภอพระทองคํา มี ส ถานศึ ก ษาที่ ป ระกอบด้ว ย
การศึกษา ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ระดับอนุ บาล ประถม มัธยม และ การศึกษาตามอัธยาศัย ที่ครอบคลุมใน
ทุกพื้นที่
ตารางที่ 318 แสดงสถานศึกษา ครู และนักเรี ยนในอําเภอพระทองคํา
จํานวนโรงเรียน
ตําบล/เทศบาล
ศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก ประถม มัธยม ขยายโอกาส
ทัพรั้ง
1
6
0
2
พังเทียม
1
7
1
1
หนองหอย
2
4
2
1
สระพระ
1
1
0
1
มาบกราด
1
1
0
1
รวม
6
19
3
6
ที่ มา : เขตพืน้ ที่ การศึกษานครราชสี มา เขต 5 (2554)

จํานวน
นักเรียน
1,816
743
1,442
1,112
559
5,672

จํานวน
ครู
80
58
59
39
23
259
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ข. การศึกษานอกระบบ (การศึกษานอกโรงเรี ยน) ศูนย์บริ การการศึกษานอกโรงเรี ยน
อําเภอพระทองคํามี 1 แห่ ง มี ครู ประจําจํานวน 9 คน มีนกั เรี ยนและนักศึ กษาจํานวน 1,025 คน และมี
หน่วยอบรมประชาชนประจําตําบล 6 แห่ง
ค. ระดับการศึกษาของประชากรในพื้นที่อาํ เภอพระทองคํา ประชากรส่ วนใหญ่จบ
การศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาโดยเฉพาะในช่วงชั้น ป.4 - ป.6 รองลงมาคือ ผูท้ ี่จบการศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น
ตารางที่ 319 แสดงระดับการศึกษาของประชากรอําเภอพระทองคํา
เพศ
ระดับการศึกษา
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่เคยศึกษา
305
398
ตํ่ากว่า ป.4
674
704
ป.4-6
6,428
6,920
ม.ศ. 1-3
36
29
ม.1-3
1,378
1,175
ม.ศ.4-5
22
19
ม.4-6
654
752
ปวช.
99
60
ปวส.
144
115
ปริ ญญาตรี
176
258
ปริ ญญาโท
5
4
ปริ ญญาเอก
3
1
อื่นๆไม่ระบุ
920
918
รวมทั้งหมด
10,844
11,353

รวม (คน)
703
1,378
13,348
65
2,553
41
1,409
159
259
424
9
4
1,838
22,197

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอพระทองคํา (2553)

3) ด้านสาธารณสุ ข
ก. สถานบริ การด้านการสาธารณสุ ขและการส่ งเสริ มคุณภาพชี วิตในอําเภอพระทองคํา
มีท้ งั สถานบริ การของรัฐและของเอกชน ดังนี้

467

ตารางที่ 320 แสดงจํานวนสถานบริ การสาธารณสุ ข อําเภอพระทองคํา
ที่
สถานถานบริการสาธารณสุ ข
จํานวน (แห่ ง)
หมายเหตุ
1 โรงพยาบาลประจําอําเภอ
1
ขนาด 30 เตียง
2 โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล
5
3 ศูนย์บริ การสาธารณสุ ขมูลฐานชุมชน
76
4 คลินิกเอกชน
2
5 ร้านขายยา
2
รวม
82
ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพระทองคํา (2554)

ข. บุคลากรทางด้านสาธารณสุ ข (ไม่นบั รวมเอกชน) ซึ่ งในที่น้ ี หมายถึงบุคลากรใน
โรงพยาบาลอําเภอพระทองคํามีบุคลากรดังนี้
ตารางที่ 321 แสดงจํานวนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข อําเภอพระทองคํา
บุคลากร
จํานวน (คน) ประชากรต่ อเจ้ าหน้ าทีท่ างการแพทย์ 1 คน
แพทย์
3
14,074
ทันตแพทย์
2
21,112
เภสัชกร
5
8,445
พยาบาลวิชาชีพ
32
1,319
เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข
24
1,759
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น
876
48
ที่ มา : โรงพยาบาลอําเภอพระทองคํา (2553)

ค. สถานการณ์ดา้ นสาธารณสุ ข อําเภอพระทองคํามีปัญหาสุ ขภาพและมีโรคที่เกิดมาก
ที่สุดในปี พ.ศ. 2553 คืออุจจาระร่ วง รองลงมาคือไข้เลือดออก ดังนี้
ตารางที่ 322 แสดงโรคที่ตอ้ งเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ ของอําเภอพระทองคํา ปี พ.ศ. 2553
ชื่ อโรค
จํานวน
อัตราป่ วยต่ อประชากรหนึ่งแสนคน
อุจจาระร่ วง
124
52.35
ไข้เลือดออกรวม
109
46.02
อาหารเป็ นพิษ
95
40.11
ปอดบวม
45
19.00
สุ กใส
35
14.77
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ตารางที่ 322 แสดงโรคที่ตอ้ งเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ ของอําเภอพระทองคํา ปี พ.ศ.2553 (ต่อ)
ชื่ อโรค
จํานวน
อัตราป่ วยต่ อประชากรหนึ่งแสนคน
ไข้หวัดใหญ่
24
10.133
โรคตาแดง
12
5.06
ไข้ไม่ทราบสาเหตุ
5
2.11
งูสวัด
2
0.84
เลปโตสไปโรซี ส
2
0.84
ที่ มา : โรงพยาบาลอําเภอพระทองคํา (2553)

ง. อัตราการเปลี่ยนแปลงประชากร อัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร จาก
ฐานข้อมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่าระหว่างปี พ.ศ. 2549 - 2553 อําเภอพระทองคํา มี
อัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร โดยใช้อตั รา 1: 1,000 ของประชากร ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 323 แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลง ประชากร อําเภอพระทองคํา
พ.ศ.
จํานวนประชากร
อัตราการเปลี่ยนแปลง
2549
42,940
2550
42,149
-1.84
2551
42,120
-0.07
2552
42,201
0.19
2553
42,237
0.09
ที่ มา:กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553)

4) ด้านการส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ ความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สิน อําเภอพระทองคํา มีสถานี
ตํารวจภูธรพระทองคํา จังหวัดนครราชสี มา ดูแลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ในอําเภอพระทองคํา
5) ด้านศาสนา ประชากรในอําเภอพระทองคําส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 98
และศาสนาอื่น ๆ จํานวนร้ อยละ 2 มีศาสนสถานดังนี้ วัดจํานวน 34 แห่ ง เป็ นวัดพัทธสี มาจํานวน 14
แห่ ง สํานักสงฆ์จาํ นวน 5 แห่ ง ที่พกั สงฆ์จาํ นวน 15 แห่ ง ในพื้นที่ไม่มีมสั ยิด และโบสถ์คริ สต์ ใน ปี
พ.ศ. 2553 มีพระภิกษุจาํ พรรษาจํานวน 215 รู ป สามเณรจํานวน 10 รู ป ชี จาํ นวน 9 คน และศิษย์วดั
จํานวน 15 คน
- ศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 5 ศูนย์ คือ ศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัด
ทองหลาง ศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดหนองหอย ศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสามัคคี
มาบกราด ศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดกุดตาคํา และศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดปะคํา
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6) ภูมิปัญญาท้องถิ่ น ในพื้นที่อาํ เภอพระทองคํามีภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม เช่ น การทอผ้า
พื้นเมือง การจักสานจากวัตถุ ดิบในพื้นที่ ภูมิปัญญาทางด้านการเกษตร แต่ว่ายังมีนอ้ ยจําเป็ นต้องมีการ
พัฒนาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้มีภูมิปัญญาทางด้านเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรอยูบ่ า้ งในบางพื้นที่
7) ด้านวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่น ประชาชนในอําเภอพระทองคําจัดงานบวงสรวงสักการะ
ท้าวสุ รนารี เป็ นประจํากําหนดตรงกับวันที่ 8 เมษายน ของทุกปี โดยมีกิจกรรมการบวงสรวง และการรํา
ถวายท้าวสุ รนารี และกิ จกรรมทางศาสนา นอกจากนี้ ยงั ได้ส่งเสริ มประเพณี ไทยเพื่อการอนุ รักษ์และ
ดํารงความเป็ นไทยสู่ รุ่นลูกรุ่ นหลาน เช่น การประกวดเทียนพรรษาในประเพณี เข้าพรรษา งานประเพณี
ลอยกระทง งานวันสงกรานต์ และงานรัฐประเพณี ต่าง ๆ เป็ นต้น
8) ด้านกีฬาและนันทนาการ พื้นที่อาํ เภอพระทองคํา มีสนามกีฬาฟุตบอล และพื้นที่สําหรับการ
ออกกําลังกาย ณ บริ เวณที่ว่าการอําเภอพระทองคํา ในช่วงเย็นจะมีเยาวชนมาเล่นกีฬาฟุตบอลและเล่น
กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ นอกจากนี้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นทุกตําบล รวมทั้งเทศบาลในพื้นที่ จะ
จัดงานกี ฬาเป็ นประจํา และประมาณช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี อําเภอพระทองคํามีการจัดแข่งกี ฬา
ฟุตบอล ณ สนามกีฬาหน้าที่วา่ การอําเภอพระทองคํา
3.13.6 ลักษณะทางการเกษตร
1) ด้านกสิ กรรม อําเภอพระทองคํา ประชากรส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พเกษตรกรรม มี
พื้นที่การเกษตรทั้งสิ้ นจํานวน 189,541 ไร่ แบ่งออกเป็ น พื้นที่นาจํานวน 102,121 ไร่ พื้นที่ไรจํานวน
76,297 ไร่ พื้นที่ไม้ผลจํานวน 6,070 ไร่ พื้นที่ปลูกผักจํานวน 967 ไร่ พื้นที่เลี้ยงสัตว์จาํ นวน 618 ไร่ มี
ครัวเรื อนเกษตรกรจํานวน 7,423 ครัวเรื อน ดังนี้
ตารางที่ 324 แสดงสภาพการผลิตด้านการเกษตรอําเภอพระทองคํา
พืชเศรษฐกิจ
พืน้ ทีป่ ลูก (ไร่ )
ผลผลิตเฉลีย่ (กก./ไร่ )
ข้าว
102,121
425
พริ ก
10,034
720
มันสําปะหลัง
16,864
3,564
ข้าวโพด
38,054
700
อ้อย
10,314
8,200

จํานวนครัวเรือนที่ปลูก
6,295
2,083
998
2,059
122

ที่ มา : สํานักงานเกษตรอําเภอพระทองคํา (2553)

2) ด้านปศุสัตว์ อําเภอพระทองคํา มีครัวเรื อนที่ทาํ การเลี้ยงสัตว์จาํ นวน 4,105 ครัวเรื อน
และทางราชการได้ส่งเสริ มการเลี้ ยงโค กระบือ และมี การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี สุ ขาภิบ าลสัตว์ และ
ส่ ง เสริ ม การปลู ก หญ้า เลี้ ย งสั ต ว์ ด้า นสั ตว์ปี กมี ก ารควบคุ ม การเคลื่ อ นย้า ยสั ต ว์ปี กอย่า งเข้ม งวด มี
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มาตรการการป้ องกันฉี ดพ่นยาฆ่าเชื้ อโรคในทุกพื้นที่ จัดอบรม อาสาสมัครทําลายสัตว์ปีกและรณรงค์
ค้นหาเชื้อไข้หวัดนกอย่างบูรณาการต่อเนื่อง
ตารางที่ 325 แสดงปริ มาณการเลี้ยงสัตว์ในอําเภอพระทองคํา
ประเภทปศุสัตว์
จํานวน (ตัว)
โคเนื้ อ
14,680
โคนม
103
กระบือ
890
สุ กร
856
แพะ
2,401
ห่าน
197
ไก่เนื้อและไก่พ้นื เมือง
80,536
ไก่ไข่
30,000
เป็ ด
1,264

จํานวนครัวเรือน
4,910
6,02
874
4,082
160
39
1,442
19
290

ที่ มา : สํานักงานปศุสัตว์ อาํ เภอพระทองคํา (2554)

3) ด้านการประมง อําเภอพระทองคําส่ งเสริ มการเลี้ ยงปลาในบ่อดิน และเลี้ ยงปลาดุกในบ่อ
ซีเมนต์ และบ่อพลาสติก เพื่อเป็ นการเพิ่มรายได้ และเป็ นอาหารในครัวเรื อนเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรื อน
ทําให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
3.13.7 ลักษณะทางอุตสาหกรรม
การอุตสาหกรรมในอําเภอพระทองคําประกอบด้วยบริ ษทั ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- บริ ษทั มิเชลแฟบริ ก จํากัด โรงงานพิมพ์ลายผ้า ตั้งอยูท่ ี่ตาํ บลทัพรั้ง
- โรงงานผลิตเกลือสยามทรัพย์มณี ตั้งอยูท่ ี่ตาํ บลพังเทียม
- โรงงานประกอบรถเพื่อการเกษตร จํานวน 3 แห่ง ตั้งอยูท่ ี่ตาํ บลสระพระ
- โรงสี ขา้ วขนาดเล็กจํานวน 42 แห่ง
3.13.8 ลักษณะทางพาณิชยกรรม
1) ด้านพานิชยกรรมอําเภอพระทองคํา
- มีหน่วยธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขา
พระทองคํา จํานวน 1 แห่ง และมีเครื่ องกดเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
จํานวน 1 เครื่ อง
- สหกรณ์จาํ นวน 1 แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรอําเภอพระทองคํา จํากัด
- มีสถานีบริ การนํ้ามันเชื้อเพลิงทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ จํานวน 19 แห่ง
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- สถานประกอบการ จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น การขายส่ งและ
ขายปลีก การซ่ อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์ จํานวน 40 แห่ง ร้านค้าส่ งจํานวน 6 แห่ ง ร้านค้าปลีก
จํานวน 368 แห่ง
2) ด้านบริ การ ที่พกั ร้านอาหาร ในอําเภอพระทองคํามี โรงแรม รี สอร์ ท จํานวน 1 แห่ง
ได้แก่ ศุภาลัยรี สอร์ ท บ้านโคกสุ วรรณ หมู่ที่ 1 ตําบลมาบกราด อําเภอพระทองคํา มีร้านอาหารทัว่ ไป
จํานวน 40 แห่ง และมีร้านบริ การอินเทอร์เน็ตจํานวน 1 แห่ง
3) การท่องเที่ยว อําเภอพระทองคํามีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ทางประวัติศาสตร์
คือโบสถ์ไม้เก่าวัดเจริ ญพรต เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ซึ่ ง
ในแต่ละปี จะมีนกั ท่องเที่ยวประมาณ 1,500 คน โบสถ์ไม้วดั เจริ ญพรต อยูท่ ี่ บ้านเจริ ญผล หมู่ที่ 4 ตําบล
มาบกราด วัดเจริ ญพรต เดิ มชื่ อ วัดเจ้อเว่อ หรื อ วัดเจริ ญผล สังกัดมหานิ กาย ได้ก่อสร้ างเมื่อวันที่ 26
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2473 มีอุโบสถไม้กว้าง 5 เมตร ยาว 14 เมตร ใต้ถุนโล่ง สร้างเสร็ จเมื่อปี พ.ศ. 2496
สร้างด้วยไม้เนื้อแข็งทั้งหลัง เสาทุกต้นเป็ นไม้มะค่า หลังคามุงกระเบื้อง ได้ผกู พัทธสี มาเมื่อปี พ.ศ. 2498
1

1

1

3.13.9 ลักษณะทางโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1) การคมนาคม การคมนาคมติดต่อระหว่างอําเภอพระทองคํากับจังหวัดนครราชสี มา
รวมทั้งการคมนาคมภายในตําบลและหมู่บา้ น มีรายละเอียด ดังนี้
- ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 205 (สายสุ รนารายณ์ - ชัยภูมิ)
- ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2054 (สายพระทองคํา-บ้านโคกสุ วรรณ)
- ส่ วนถนนสายอื่น ๆ ได้แก่ ถนนสายทัพรั้ ง – บ้านเหลื่ อม ถนนทางหลวง
ชนบท จํานวน 9 สาย ถนนลาดยาง สํานักงานเร่ งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) จํานวน 7 สาย ถนนลาดยาง
โยธาธิ การจํานวน 1 สาย ถนนลูกรังจํานวน 68 สาย และถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก (คสล.) จํานวน 2 สาย
2) การโทรคมนาคม ติดต่อสื่ อสาร มีที่ทาํ การไปรษณี ยโ์ ทรเลข (สาขาย่อยทัพรั้ง) จํานวน 1
แห่ ง และที่ทาํ การไปรษณี ยโ์ ทรเลขเอกชน จํานวน 2 แห่ ง โทรศัพท์พ้ืนฐานจํานวน 350 เลขหมาย โทรศัพท์
สาธารณะจํานวน 34 ตู ้ ชุมสายโทรศัพท์จาํ นวน 1 แห่ง และมีหอกระจายข่าวจํานวน 76 แห่ง
3) ประปา นํ้าดื่ ม พื้นที่อาํ เภอพระทองคํามีหมู่บา้ นที่มีประปาใช้จาํ นวน 75 หมู่บา้ น
11,191 ครัวเรื อน
4) แหล่งนํ้าแหล่งนํ้าที่มนุษย์สร้างขึ้น (เขื่อน ฝาย ฯ) มีท้งั หมด 6 แห่ง ประกอบด้วย
- อ่างเก็บนํ้าห้วยชันโพรง หมู่ที่ 1 ตําบลหนองหอย
- อ่างเก็บนํ้าเต็งเตี้ย หมู่ที่ 11 ตําบลทัพรั้ง
- อ่างเก็บนํ้าโนนสู ง หมู่ที่ 14 ตําบลทัพรั้ง
- อ่างเก็บนํ้าหนองกก หมู่ที่ 8 ตําบลพังเทียม
- อ่างเก็บนํ้าตลุกหิ น หมู่ที่ 6 ตําบลหนองหอย
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- อ่างเก็บนํ้าพระงาม หมู่ที่ 14 ตําบลหนองหอย
นอกจากนี้ยงั มีแหล่งนํ้าขนาดเล็ก บ่อนํ้าตื้นจํานวน 239 บ่อ บ่อบาดาลจํานวน 75 บ่อ
ถังเก็บนํ้าฝนจํานวน 179 ใบ โอ่งนํ้าใหญ่จาํ นวน 21,511 ใบ ฝาย ทํานบ พนังกั้นนํ้า จํานวน 36 แห่ง
5) ไฟฟ้ าจํานวนหมู่บา้ นที่มีไฟฟ้ า จํานวน 75 หมู่บา้ น จํานวน 11,180 ครัวเรื อน
3.13.10 ด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
1) ทรั พ ยากรดิ น สภาพดิ นโดยทัว่ ไปเป็ นดิ นร่ วนปนทรายมีความอุดมสมบูรณ์ ทาง
ธรรมชาติต่าํ บางพื้นที่มีสภาพดินเค็ม เช่น ตําบลพังเทียม ตําบลสระพระ
2) ทรัพยากรนํ้า มีอ่างเก็บนํ้า 6 แห่ ง ได้แก่ อ่างเก็บนํ้าห้วยซันโพรง อ่างเก็บนํ้าเต็งเตี้ย
อ่างเก็บนํ้าโนนสู ง อ่างเก็บนํ้าหนองกก อ่างเก็บนํ้าตลุกหิ น และ อ่างเก็บนํ้าพระงาม แหล่งนํ้าธรรมชาติที่
เป็ นลําห้วยจํานวน 61 แห่ง
3) ทรัพยากรป่ าไม้ เป็ นพื้นที่ป่าเสื่ อมโทรม ที่เป็ นเขตปฏิ รูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
มี 2 แห่ ง คือ ป่ ามาบกราด (ตําบลมาบกราด) พื้นที่ 13,900 ไร่ และป่ าทํานบเขมร (ตําบลหนองหอย)
พื้นที่ 24,062 ไร่ โดยสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จังหวัดนครราชสี มา ได้มีการ
สํารวจและออกหลักฐาน ส.ป.ก. 4-01 จํานวนพื้นที่ 29,860 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา (สํานักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จังหวัดนครราชสี มา วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551) ดังนี้
ก. ที่ ส.ป.ก.4-01 ที่ราษฎรได้รับ ส.ป.ก.4-01 แล้ว จํานวน 388 ราย 498 แปลง
เนื้อที่ 5,560 ไร่ 1 งาน 62 ตารางวา คือ ตําบลทัพรั้ง 164 ราย 225 แปลง พื้นที่ 2,411 ไร่ 50 ตารางวา
และตําบลมาบกราด 224 ราย 273 แปลง พื้นที่ 3,149 ไร่ 1 งาน 12 ตารางวา
ข. ที่ ส.ป.ก.4-01 ที่ ราษฎรอยู่ระหว่างรอรับ ส.ป.ก.4-01 จํานวน 1,113 ราย
จํานวน 1,324 แปลง พื้นที่ 24,300 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา คือ ตําบลทัพรั้งจํานวน 188 ราย 203 แปลง
พื้นที่ 3,787 ไร่ 71 ตารางวา ตําบลมาบกราดจํานวน 55 ราย 66 แปลง พื้นที่ 1,228 ไร่ 3 งาน 49 ตารางวา
ตําบลสระพระจํานวน 23 ราย 24 แปลง พื้นที่ 691 ไร่ 3 งาน 57 ตารางวา และตําบลหนองหอยจํานวน
847 ราย 1,031 แปลง พื้นที่ 18,592 ไร่ 2 งาน 71 ตารางวา
ค. ที่สาธารณประโยชน์ที่ได้ออกหนังสื อสําคัญสําหรับที่หลวงแล้ว ได้แก่ ที่
สาธารณประโยชน์ตาํ บลทัพรั้ง พื้นที่ 520 ไร่ 1 งาน 7 ตารางวา ที่สาธารณประโยชน์ตาํ บลหนองหอย
พื้นที่ 1,752 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา ที่สาธารณประโยชน์ตาํ บลมาบกราด พื้นที่ 126 ไร่ 6 ตารางวา ที่
สาธารณประโยชน์ตาํ บลพังเทียม พื้นที่ 350 ไร่ 3 งาน 234 ตารางวา และที่สาธารณประโยชน์ตาํ บล
สระพระ พื้นที่ 208 ไร่ 295 ตารางวา
ง. ที่ราชพัสดุ พื้นที่ 360 ไร่ 2 งาน 97.2 ตารางวา (สํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่
นครราชสี มา :2553 ) ดังนี้ ตําบลทัพรั้ง เนื้อที่ 90 ไร่ 47 ตารางวา ตําบลมาบกราด เนื้ อที่ 24 ไร่ 3 งาน
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50.8 ตารางวา ตําบลสระพระ เนื้อที่ 75 ไร่ 67 ตารางวา ตําบลพังเทียม เนื้อที่ 37 ไร่ 1 งาน 46.8 ตารางวา
และตําบลหนองหอย เนื้อที่ 133 ไร่ 67.6 ตารางวา
3.13.11 ด้ านการเมือง
1) การเมื องระดับชาติ สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรอําเภอพระทองคํา อยู่ในเขตเลื อกตั้งที่ 3
ประกอบด้วย อําเภอสี คิ้ว อําเภอด่านขุนทด อําเภอเทพารักษ์ อําเภอสู งเนิน อําเภอโนนไทย และอําเภอ
พระทองคํา มีสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร จํานวน 3 คน ได้แก่ นายประเสริ ฐ จันทรรวงทอง นายบุญเลิศ
ครุ ฑขุนทด และนางลินดา เชิดชัย
2) การเมืองระดับท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา เขตพื้นที่อาํ เภอ
พระทองคํา คือ นายไพฑูรย์ เพ็ญจันทร์ เทศบาลตําบลพระทองคํา มีสมาชิกและผูบ้ ริ หารท้องถิ่น จํานวน
13 คน องค์การบริ หารส่ วนตําบลสระพระ มีสมาชิกและผูบ้ ริ หารท้องถิ่น จํานวน 23 คน องค์การบริ หารส่ วนตําบล
มาบกราด มีสมาชิ กและผูบ้ ริ หารท้องถิ่น จํานวน 19 คน องค์การบริ หารส่ วนตําบลพังเทียม มีสมาชิกและผูบ้ ริ หาร
ท้องถิ่น จํานวน 43 คน และองค์การบริ หารส่ วนตําบลทัพรั้ง มีสมาชิกและผูบ้ ริ หารท้องถิ่น จํานวน 45 คน
3) การเมืองภาคประชาชน ในอําเภอพระทองคํามีกลุ่มภาคประชาชนรวมกลุ่มกันจัดตั้ง
เป็ นสภาองค์กรชุมชนตําบล และทํางานเป็ นเครื อข่ายเชื่อมกับทางสํานักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบัน
พระปกเกล้า รวมทั้งเชื่อมกับทางเครื อข่ายสภาองค์กรชุมชนตําบล จังหวัดนครราชสี มา
นอกจากนี้ ยงั ทํางานเชื่ อมกับเครื อข่ายระดับอําเภอ ระหว่างอําเภอและเครื อข่ายระดับ
จังหวัดด้วย
3.13.12 ด้ านการจัดการภาคราชการส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้ องถิ่น
การจัดระเบียบการปกครอง ในเขตท้องที่อาํ เภอพระทองคํา จําแนกการปกครอง ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พุทธศักราช 2534 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ ดังนี้
1) หน่วยงานราชการส่ วนกลาง ได้แก่ โรงพยาบาลอําเภอพระทองคํา
2) หน่ วยงานราชการส่ วนภูมิภ าคอยู่ในพื้นที่ ได้แก่ ที่ทาํ การปกครองอําเภอ สถานี
ตํารวจภูธรอําเภอ สํานักงานพัฒนาชุ มชนอําเภอ สํานักงานสหกรณ์การเกษตรอําเภอ สํานักงานเกษตร
อําเภอ สํานักงานสัสดี อาํ เภอ สํานักงานปศุสัตว์อาํ เภอ สํานักงานที่ดินอําเภอ และสํานักงานสรรพากร
พื้นที่อาํ เภอ
3) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ที่ทาํ การไปรษณี ย ์ และการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
4) การบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่ น อํา เภอพระทองคํา มี ก ารบริ ห ารราชการส่ ว น
ท้องถิ่ น 3 รู ปแบบ คือ
ก. องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ในพื้นที่อาํ เภอพระทองคํามีศูนย์ประสานงาน
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด จํานวน 1 แห่ง
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ข. องค์การบริ หารส่ วนตําบล จํานวน 5 แห่ง ได้แก่ องค์การบริ หารส่ วนตําบล
สระพระ องค์การบริ หารส่ วนตําบลมาบกราด องค์การบริ หารส่ วนตําบลพังเทียม องค์การบริ หารส่ วน
ตําบลทัพรั้ง และองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองหอย
ค. เทศบาล จํานวน 1 แห่ง คือ เทศบาลตําบลพระทองคํา
5) การปกครองท้องที่ แบ่งเขตการปกครองตาม พระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่
พุทธศักราช 2547 แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็ น 5 ตําบล 75 หมู่บา้ น ดังนี้
ตารางที่ 326 แสดงจํานวนหมู่บา้ น จําแนกตามตําบล อําเภอพระทองคํา
ตําบล

สระพระ

จํานวน
หมู่บ้าน

11

มาบกราด

8

หนองหอย

15

พังเทียม

23

ทัพรั้ง

19

รายชื่อหมู่บ้าน

บ้านปะคํา บ้านขมาดไพร บ้านสระพระ บ้านหนองไทร บ้านห้วยยางใต้
บ้านคูเมืองน้อย บ้านหนองปล้อง บ้านโกรกมะค่า บ้านโกรกมะค่าเหนื อ
บ้านปะคําใต้ และบ้านสระพระ
บ้านโคกสุ วรรณ บ้านมาบกราดพัฒนา บ้านโค้งเจริ ญ บ้านเจริ ญผล บ้าน
หนองเขว้า บ้านมาบกราด บ้านหนองหัวรวก และบ้านโกรกพัฒนา
บ้านหนองหอย (1 และ 2) บ้านถนนหัก บ้านทํานบพัฒนา บ้านโค้งสําโรง
บ้านหนองกก บ้านตลุกชัง่ โค บ้านโคกเพชร บ้านห้วยน้อย บ้านห้วยปะคํา
บ้านหนองนกกระเรี ยน บ้านทํานบพัฒนาใต้ บ้านใหม่โนนทอง
บ้านพระงาม และบ้านศรี พฒั นา
บ้านพังเทียม บ้านโพนไพล บ้านชายพะเนา บ้านหนองโพธิ์ บ้านหัวถนน
บ้านทองหลาง บ้านหนองปลาไหล บ้านหนองกก บ้านโกรกช้างน้อย บ้าน
บึงน้อย (1) บ้านบึงน้อย (2) บ้านหนองแห้ว บ้านโนนทอง บ้านหัวทํานบ
บ้านสระตาล บ้านห้วยยาง บ้านโนนมะค่า บ้านโนนไทรโยง
บ้านยางสามต้น บ้านทองหลางพัฒนา บ้านป่ าเพกา และบ้านโนนพุดซา
บ้านทัพรั้ง บ้านกุดตาดํา บ้านดอนขวาง บ้านเดินตะโก บ้านโนนสง่า
บ้านกุดไผ่ บ้านมาบค่าย บ้านหนองยาง บ้านโคกดินแดง บ้านห้วยหุ ง
เกลือ บ้านห้วยสามขา บ้านเต็งเตี้ย บ้านตะเคียนงาม บ้านโนนสู ง บ้าน
โนนงิ้ว บ้านโคกเพชร บ้านตลุกชงโค บ้านหนองกระทุ่ม
และบ้านโกรกมะขามป้ อม

ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิ รูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอพระทองคํา (2554)
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3.13.13 วิเคราะห์ ศักยภาพของอําเภอพระทองคํา
จากการจัดประชุ มเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ซึ่ งมีผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มจํานวนรวม
ทั้งสิ้ น 82 คน ประกอบด้วย ผูน้ าํ กลุ่มต่าง ๆ จํานวน 75 คน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นจํานวน 4 คน
หน่ วยราชการต่าง ๆ จํานวน 5 คน ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม ได้มีส่วนร่ วมในการระดมสมองและวิเคราะห์
ศักยภาพของอําเภอดังนี้
1) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่เป็ นปั จจัยหนุนและ
ปัจจัยที่ยงั เป็ นจุดอ่อนที่เป็ นปั ญหาและมีผลต่อการพัฒนาพื้นที่อาํ เภอพระทองคํา สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 327 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอพระทองคํา
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ก. ด้ านกายภาพ
ก. ด้ านกายภาพ
- เป็ นอําเภอขนาดเล็กมีพ้ืนที่ไม่มาก
- การแพร่ กระจายของดินเค็มในหลายพื้นที่
- พื้นที่เหมาะสําหรับการปลูกมันสําปะหลัง อ้อย
เช่น ตําบลพังเทียม
และพืชไร่ อื่น ๆ
- แหล่งนํ้าเพื่อการเกษตรยังไม่เพียงพอ
- มี ถ นนสุ ร นารายณ์ ผ่ า นเพื่ อ เชื่ อ มกับ จัง หวัด - เส้นทางการคมนาคมเชื่อมระหว่างตําบลและ
หมู่บา้ นยังไม่มีคุณภาพที่ดี
ชัยภูมิ และอยูไ่ ม่ไกลจากอําเภอเมือง
- พื้นที่โดยส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่ราบสู ง
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)
- เป็ นสั ง คมแห่ ง การเกื้ อ กู ล เนื่ อ งจากต้ อ งมี - ปั ญหายาเสพติ ด ที่ ร ะบาดในพื้ น ที่ ท้ ั งใน
แรงงานในการประกอบอาชี พ ทางด้า นการ
โรงเรี ยนและในชุมชน
เกษตรกรรม เป็ นสังคมครัวเรื อนขนาดกลาง มี - ประชาชนในพื้ น ที่ มี สํ า นึ ก รั บ ผิ ด ชอบต่ อ
การดํารงชีวติ อย่างพอเพียง
สาธารณะยังน้อย
- มี โ รงเรี ยนในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาที่ จ ะให้ - ประชาชนไม่เคารพกฎหมาย และระเบียบวินยั
การจราจร
การศึ ก ษากับ นั ก เรี ยนกระจายอยู่ ทุ ก ตํา บล
สามารถให้การศึกษาได้ เส้นทางสะดวก และมี - เยาวชนในพื้นที่ หลายพื้นที่ รวมกลุ่ ม กันเพื่อ
ศูนย์บริ การการศึกษาตามอัธยาศัย ( กศน.) ใน
เสพสารเสพติด ให้ความสําคัญกับการศึกษา
พื้นที่ครอบคลุมพื้นที่เป้ าหมายทุกตําบล
น้อย ไม่เคารพพ่อแม่ ผูป้ กครองและครู
- ครอบครั ว มี ข นาดกลาง ที่ มี ค วามอบอุ่ น - ปั ญ หาการมี เ พศสั ม พั น ธ์ ก่ อ นวัย อั น ควร
เนื่องจากประกอบอาชีพทางการเกษตร
เนื่ อ งจากสื่ อต่ า ง ๆ ที่ เข้า ถึ ง เด็ ก โดยตรง ไม่
- มีภูมิปัญญาทางด้านการเกษตร และหัตถกรรม
ผ่ า นการคัด กรอง หรื อทํา ตามเพื่ อ น และ
บริ โภคสื่ อและแฟชัน่ ทันสมัย
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ตารางที่ 327 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอพระทองคํา (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ค.ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
- ป ร ะ ช า ก ร ส่ ว น ใ ห ญ่ ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ - ประชากรในพื้นที่วา่ งงานมีจาํ นวนมากขึ้น
เกษตรกรรม และมีที่ดินเป็ นของตนเอง
- ต้นทุนการผลิตทางด้านการเกษตรสู งขึ้น และ
- มี ก ารประกอบอาชี พ หมุ น เวีย นจึ ง มี ร ายได้
เกษตรกรยัง ขาดความรู ้ ทัก ษะในการลด
สมํ่า เสมอ ทํา ให้ เ กษตรกรในพื้ น ที่ มี ค วาม
ต้นทุนการผลิต
เข้มแข็ง
- เกษตรกรในพื้นที่ยงั ทําการผลิตแบบเดิม ๆ ยัง
ไม่เรี ยนรู้กระบวนการผลิตใหม่ ๆ
- มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่เปิ ดรับคนใน
พื้นที่เข้าไปทํางานและสร้ างรายได้ให้กบั คน - ประชาชนในพื้นที่มีปัญหาหนี้ สินที่สูงขึ้นทุก
ปี
ในพื้นที่ ช่วยลดปั ญหาการว่างงาน
- มีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากพื้นที่หลากหลาย ที่ใช้ - ผลผลิตทางด้านการเกษตรตกตํ่า
วัตถุดิบในพื้นที่
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
- ผูบ้ ริ หารส่ วนท้องถิ่นมีการทํางานประสานกับ - ใ น พื้ น ที่ มี ก า ร ซื้ อ สิ ท ธิ์ ข า ย เ สี ย ง ใ น
หน่วยงานภาคราชการอื่นในพื้นที่
กระบวนการเลือกตั้งทุกระดับ
- มี ก ลุ่ ม ประชาชนที่ ลุ ก ขึ้ นมาทํา งานในการ - การบริ หารจัด การระดั บ ท้อ งถิ่ น ขาดการ
แก้ ปั ญ หาของพื้ น ที่ ด้ ว ยตนเอง เช่ น กลุ่ ม
ทํา งานแบบการบูรณาการ ระหว่า งราชการ
แก้ปัญหาดินเค็ม และอื่น ๆ
ท้อ งถิ่ น ประชาชน และทํา ให้ ก ารกระจาย
งบประมาณไม่ทวั่ ถึง
- การพัฒนาท้องถิ่ นเน้นการพัฒนาโครงสร้ า ง
พื้นฐานมากกว่าการพัฒนาคุณภาพชีวติ
- ประชาชนมีส่วนร่ วมทางการเมืองน้อย
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- การจัด งานบวงสรวงดวงวิ ญ ญาณท่ า นท้า ว - ไม่ มี ก ระบวนการถ่ า ยทอดความรู้ แล ะ
สุ รนารี ( ย่าโม )โดยมีรําถวายทุกปี
ประสบการณ์ ด้ า นวั ฒ นธรรม ประเพณี
- ประชาชนในพื้ น ที่ โ ดยเฉพาะกลุ่ ม ผู ้ใ หญ่
ท้องถิ่นสู่ เยาวชนคนรุ่ นใหม่
ผูส้ ู งอายุ ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณี ความ - ในพื้ น ที่ ย งั ไม่ มี ก ารเก็ บ รวบรวมข้อ มูล ด้า น
เชื่อของท้องถิ่นเอาไว้
วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่ อของท้องถิ่นให้
เป็ นระบบ
- เยาวชนไม่ค่อยเข้า มามี ส่วนร่ วมในกิ จกรรม
ของวัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น
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2) การวิเคราะห์ โอกาส และอุ ปสรรคหรื อข้อจํากัด ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อ
กระบวนการพัฒนาพื้นที่อาํ เภอพระทองคําสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 328 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอพระทองคํา
โอกาส
อุปสรรค/ข้ อจํากัด
ก. ด้ านกายภาพ
ก. ด้ านกายภาพ
- มีเส้นทางคมนาคมขนส่ งที่เชื่ อมระหว่างอําเภอ - ภัยธรรมชาติ เช่ น นํ้าท่วม ฝนแล้ง ทําให้ยาก
และจังหวัดอื่น ๆ ได้ง่าย สามารถขนส่ งผลผลิต
ต่อการคาดการณ์สถานการณ์ ในอนาคต และ
ทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ ว
ส่ งผลกระทบต่อระบบการผลิตทางการเกษตร
- จังหวัดมีแนวโน้มจะมีการพัฒนาแหล่งนํ้าขนาด
เล็กในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาแหล่งนํ้าขาดแคลน
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)
- รัฐบาลมีนโยบายปราบปรามยาเสพติด ทําให้ - สื่ อจากทีวี หนังสื อพิมพ์และสื่ อโฆษณาต่าง ๆ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นเห็ นความสําคัญ
มีผลกระทบต่อคนในชุมชนและมีแนวโน้มไป
ของการทํางานมากขึ้น
ในทางบริ โภคนิยม
- รั ฐบาลมี น โยบายหลัก ประกันสุ ข ภาพให้ก ับ - สื่ อมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลียนแบบของ
คนในพื้นที่ท้งั ผูใ้ หญ่และเยาวชน
ประชาชน ทํา ให้ ค นจนหรื อ คนด้อ ยโอกาส
เข้าถึงการบริ การทางด้านสาธารณสุ ขมากขึ้น - การระบาดของยาเสพติดที่มาจากแรงงานต่าง
ถิ่น และพื้นที่ขา้ งเคียงที่ยากต่อการควบคุม
- นโยบายการศึกษาฟรี ทําให้ประชาชนในพื้นที่
มีโอกาสในการศึกษามากขึ้น
ค.ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
ค.ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
- นโยบายการประกันรายได้เกษตรกรที่ทาํ ให้
- การเผชิ ญกับการแข่งขันจากภายนอกที่มีมาก
ประชาชนในพื้นที่มีโอกาสทางด้านการเกษตร
ขึ้นของสิ นค้าภาคการเกษตร
- นโยบายการผลิตพืชพลังงานของรัฐบาล เช่น - ราคาปั จจัยทางการผลิตทางด้านการเกษตรมี
มันสําปะหลัง อ้อย ทําให้เกษตรกรสามารถใช้
ราคาสู ง ขึ้ น โดยที่ ป ระชาชนไม่มี โอกาสใน
พื้นที่ของตนเองได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ
การกําหนดราคาต้นทุน
- การพัฒนาแหล่งนํ้าทางการเกษตรและพันธุ์พืช - เกษตรกรไม่สามารถกําหนดราคาผลผลิตทาง
ทางการเกษตรใหม่ให้กบั ประชาชน
การเกษตรได้
- กระแสแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่จะ
นําไปสู่ การจัดการกับปั ญหาเศรษฐกิจทั้งระดับ
ครัวเรื อนและท้องถิ่น

478

ตารางที่ 328 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอพระทองคํา (ต่อ)
โอกาส
อุปสรรค/ข้ อจํากัด
ค.ด้ านการเมืองการปกครอง
ค.ด้ านการเมืองการปกครอง
- รั ฐบาล ก ระ จาย อํ า นาจแล ะ งบประ มาณ - มี ก ารเปลี่ ยนแปลงรั ฐ บาลบ่ อ ยทํ า ให้ ก าร
ตลอดจนการกํา หนดกรอบหน่ ว ยงานต่ า งๆ ดําเนินการเรื่ องนโยบายไม่มีความต่อเนื่อง
เพื่อให้เชื่อมโยงการให้บริ การในระดับล่าง
- มีการคอรัปชัน่ สู งทําให้งบประมาณลงไปสู่ การ
- มี ห น่ ว ยราชการลงไปส่ ง เสริ ม และพัฒ นา พัฒนาท้องถิ่นน้อย
กระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชนในพื้นที่
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- การเปิ ดประชาคมอาเซี ยนทําให้เด็ก เยาวชน และ - การสื่ อ สารที่ มี ค วามรวดเร็ ว ทํา ให้มี ก ารนํา
คนในพื้ น ที่ ไ ด้ เ รี ยนรู ้ ว ัฒ นธรรมของประเทศ
วัฒนธรรมจากภายนอกเข้าไปสู่ ชุมชน ทําให้
เพื่อนบ้านมากขึ้น
ชุมชนมีโอกาสขาดอัตลักษณะของตนเอง
- การส่ งเสริ มและพัฒนาเรื่ องโฮมสเตย์ในพื้นที่ทาํ - กระแสการไหลของวัฒนธรรมภายนอก ทําให้
ให้ประชาชนได้มีโอกาสรับนักท่องเที่ยวมากขึ้น
ยากต่ อ การควบคุ ม และส่ งผลกระทบต่ อ
และมี โ อกาสเผยแพร่ ว ัฒ นธรรมท้อ งถิ่ น ของ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ตนเอง
- กระแสการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีมากขึ้น
3.13.14 ข้ อเสนอแนะการสร้ างเครือข่ ายความร่ วมมือในการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็ นเอกภาพ
จากการจัดเวทีอาํ เภอพระทองคําที่ประชุ มได้นาํ เสนอให้มีการขับเคลื่อนประเด็นเพื่อ
นําไปสู่ การสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือในการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็ นเอกภาพทั้งภาครัฐ (ส่ วนกลาง ส่ วน
ภูมิภาค ส่ วนท้องถิ่น) ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชน นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน นักการเมือง และ
อื่น ๆ รวมทั้ง เป็ นการแก้ปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นในพื้นที่ ไ ปพร้ อมกับ การขับ เคลื่ อนงานปฏิ รูป โคราช จึ ง มี
ข้อเสนอแนะให้ทาํ งานผ่านการขับเคลื่อนงานเชิงประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ 1 ประเด็นการพัฒนาทางด้านการเกษตร เนื่ องจากเกษตรกรในพื้นที่โดย
ส่ วนใหญ่กาํ ลังเผชิ ญปั ญหาต้นทุนการผลิตสู ง และได้ปริ มาณผลผลิตทางการเกษตรน้อยลง ดังนั้นจึง
จําเป็ นต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ พร้อมกับความรู ้ใหม่ให้กบั เกษตรกร เช่น การให้ความรู้ความ
เข้าใจในการผลิ ต อันประกอบด้วย พื้นที่ ความสมบูรณ์ของดิน ช่วงฤดูกาลผลิต เมล็ดพันธุ์ วิธีการผลิต
การบํารุ งรักษา การเก็บเกี่ยว ซึ่ งทําให้เกษตรกรสามารถเพิ่มปริ มาณผลผลิตได้มากขึ้น ให้มีการรวมตัว
ของผูผ้ ลิตเพื่อกําหนดแนวทางและการปฏิบตั ิร่วมกัน อันจะนําไปสู่ การต่อรองราคาที่เหมาะสม โดยจัด
ให้มีการประชุมร่ วมกัน เพื่อนําเสนอปั ญหาที่เกิ ดขึ้น รวมทั้งค้นหาแนวทางในการทํางานร่ วมกัน ที่ทาํ
ให้เกิดการขับเคลื่ อนที่เป็ นรู ปธรรม เช่ น ในระดับอําเภอกําหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับ
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อําเภอ ประกอบด้วยนายอําเภอ เกษตรอําเภอ ส่ วนงานอื่น ๆ ร่ วมกับ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ผูน้ าํ
ในท้องที่ ผูท้ รงคุณวุฒิทางด้านการเกษตร เพื่อร่ วมกันกําหนดแนวทางประชุม สัมมนา และมีการศึกษา
ดู งานนอกพื้ นที่ที่ป ระสบความสําเร็ จที่เป็ นต้นแบบ การประชุ ม ติดตามผลอย่างสมํ่าเสมอ ต่อเนื่ อง
ชัดเจน และปรับปรุ งแก้ไขให้เป็ นปั จจุบนั
ประเด็นที่ 2 ประเด็นการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เนื่ องจากในพื้นที่มี
พื้นที่ ดินเค็มจํานวนมาก และส่ งผลกระทบต่อการทําการเกษตรในพื้นที่ รวมทั้งแหล่ งนํ้าที่มีอยู่ก็ไม่
เพียงพอ ดังนั้นจําเป็ นต้องมีการบริ หารจัดการที่ดีและมีความเหมาะสมเพื่อนําไปสู่ การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
ประเด็นที่ 3 ประเด็นการพัฒนาคน เนื่องจากคนเป็ นบุคลากรที่สําคัญของพื้นที่ ดังนั้นหากคน
ในพื้นที่ มี ระเบี ย บวินัย มี ค วามเป็ นจิ ตสาธารณะทํา งานเพื่อส่ วนร่ วม ก็ จะทํา ให้สัง คมอยู่ไ ด้อย่า งมี
ความสุ ข และไม่ทาํ ให้เกิดความขัดแย้งในพื้นที่ดว้ ย

