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ตราประจาจังหวัด

รูปท้าวสุรนารี และซุ้มประตูชุมพล แสดงถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของท้าวสุรนารีที่กอบกู้เมืองนครราชสีมา
จากกองทัพของเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์
ตราประจาจังหวัดนครราชสีมาภาพนี้มีฐานะเป็น เครื่องหมายราชการ ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่องกาหนดภาพ
เครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 214) ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน
พ.ศ. 2547 (การกาหนดภาพเครื่องหมายราชการของจังหวัดต่างๆ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 75 จังหวัด)

คาขวัญประจาจังหวัด
“เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหินดินด่านเกวียน”
(คาขวัญเดิม โคราช ลือเลื่อง เมืองก่อนเก่า นกเขาคารม อ้อยคันร่ม ส้มขี้ม้า ผ้าหางกระรอก)

อักษรย่อ : นม.
สีประจาจังหวัด : สีแสด (สีส้ม)
ต้นไม้ประจาจังหวัด : ต้นสาธร (Millettia leucantha)
ดอกไม้ประจาจังหวัด : ดอกสาธร
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
1.1 ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ
1) ประวัติความเป็นมา
จังหวัดนครราชสีมา เดิมเป็นเมืองโบราณในอาณาจักรไทย ตั้งอยู่ในพื้นที่อาเภอสูงเนิน ห่างจาก
ตัว เมืองปัจ จุบั น 31 กิโลเมตร เรี ยกว่า “เมืองโคราฆะปุระ” หรือ “โคราช” กับ “เมืองเสมา” ซึ่งทั้ง 2 เมือง
เคยเจริญรุ่งเรืองในสมัยขอม แต่ในปัจจุบันเป็นเมืองร้างตั้งอยู่ริมลาตะคอง
สมัยกรุงศรีอยุธยา ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. 2199 - 2231) ได้โปรดให้
สร้างเมืองใหม่ขึ้นในพื้นที่ตัวเมืองปัจจุบัน โดยเอาชื่อ “เมืองโคราฆะปุระ”กับ “เมืองเสมา” มาผูกเป็นนามเมืองใหม่
เรียกว่า“เมืองนครราชสีมา”แต่คนทั่วไป เรียกว่า “เมืองโคราช”
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะเป็นเมืองชั้นเอก ผู้สาเร็จราชการเมือง
มียศ เป็น เจ้าพระยา โดย เจ้าพระยานครราชสีมาคนแรกชื่อ ปิ่น ณ ราชสีมา และในรัชกาลนี้เมืองนครราชสีมา
ได้นาช้างเผือก 2 เชือก ขึ้นน้อมเกล้าถวาย ต่อมาในปี พ.ศ.2369 ในสมัยรัชกาลที่ 3 เจ้าอนุวงศ์ ผู้ครองเมือง
เวีย งจั น ทน์ ก่ อการกบฏ ยกกองทัพมาตีเ มืองนครราชสี ม าและกวาดต้ อน พลเมื องไปเป็ นเชลย คุ ณหญิ งโม
(ภรรยาปลัดเมืองนครราชสีมา (พระสุริยเดชวิเศษ ฤทธิ์ทศทิศวิชัย )) ผู้รักษาเมืองแสร้งทากลัวเกรงและประจบ
เอาใจทหารลาว เมื่อถูกกวาดต้อนมาถึงทุ่งสัมฤทธิ์ในเขตอาเภอพิมาย ก็หยุดพักกลางทางพอได้โอกาสคุณหญิงโม
ก็จั ดกองทัพ โจมตีก องทั พเวีย งจั น ทน์ แตกพ่ ายไป วี รกรรมที่คุ ณหญิง โมได้ป ระกอบขึ้น นี้ รั ช กาลที่ 3 จึ งทรง
พระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ สถาปนา คุณหญิงโม ดารงฐานัน ดรศักดิ์เป็น “ท้าวสุ รนารี ” ต่อมาในสมัยรัช กาลที่ 5
ได้โปรดเกล้า ฯ ให้รวบรวมหัวเมืองในเขตที่ราบสูงให้นครราชสีมาเป็นที่ว่าการมณฑลลาวกลาง ในปี พ.ศ. 2434
( ร.ศ. 110 )
2) ที่ตั้ง
จั ง หวั ด นครราชสี ม าตั ้ง อยู ่ใ นภาค ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และอยู่ ใ นพื้ น ที่ ก ลุ่ ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 บนที่ราบสูงโคราชละติจูด 15 องศาเหนือลองติจูด 102 องศาตะวันออกสูงจาก
ระดับ น้าทะเลปานกลาง 187 เมตร ตัว จังหวัดอยู่ ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ 259 กิโลเมตร
และโดยทางรถไฟ 264 กิโลเมตร
รูปภาพที่ 1 แสดงที่ตั้งจังหวัดนครราชสีมา
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3) ขนาดพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ 20,493.964 ตารางกิโ ลเมตร หรือประมาณ 12,808,728 ไร่
คิดเป็ น ร้อยละ 12.12 ของพื้น ที่ภ าคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพื้นที่ป่าไม้ 2,297,735 ไร่ โดยส่ว นใหญ่เป็น
พื้นที่อุทยานแห่งชาติ คืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และอุทยานแห่งชาติทับลานร้อยละ 61.4 และเป็นแหล่งน้า
280,313 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้
ติดต่อกับจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี
รูปภาพที่ 2 แสดงอาณาเขตจังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัด
ลพบุรี

จังหวัด
สระบุรี

จังหวัด
นครยานก

จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดสระแก้ว
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4) ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนครราชสีมา มีทั้งที่เป็นภูเขาสูง ที่ราบลุ่ม พื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นและ
พื้นที่ลูกคลื่นลอนลึก โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 บริเวณ คือ
4.1) บริ เ วณเทือกเขาที่สูงทางตอนใต้ มีความสูงจากระดับน้าทะเลมากกว่า 250 เมตรอยู่ใน
บริเวณอาเภอปากช่อง ปักธงชัย วั งน้าเขียว ครบุรี และเสิงสาง มีเทือกเขานี้เป็นต้นกาเนิดของแม่น้า และลาธาร
หลายสายที่ไหลไปทางตะวันออกของภาค เช่น แม่น้ามูล ลาแชะ ลาพระเพลิง และลาปลายมาศพื้นที่ระหว่าง
เทื อ กเขาส่ ว นใหญ่ มี ลั ก ษณะเป็ น ลู ก คลื่ น ลอนลึ ก และลู ก คลื่ น ลอนตื้ น ตอนล่ า งของหุ บ เขามี ค วามลาดชั น
ค่อนข้างมาก ทาให้มีการชะล้างและพังทลายของหน้าดินในบริเวณนี้ค่อนข้างสูงเป็นพื้นที่ซึ่งจาเป็นต้องสงวน และ
อนุรักษ์ให้คงเป็นสภาพตามธรรมชาติ เพื่อรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศน์ และสถานท่องเที่ยวตามธรรมชาติ
4.2) บริเวณที่สูงทางตอนกลาง มีความสูงจากระดับน้าทะเลอยู่ระหว่าง 200 เมตร อยู่ในเขตพื้นที่
อาเภอด่านขุนทด อาเภอเทพารักษ์ อาเภอสีคิ้ว อาเภอสูงเนิน อาเภอโนนไทย อาเภอพระทองคา อาเภอขาม
ทะเลสอ อาเภอเมืองนครราชสีมา อาเภอโชคชัย อาเภอหนองบุญมาก อาเภอจักราช และอาเภอเฉลิมพระเกียรติ
ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นลูกคลื่นลอนตื้น ยกเว้นบริเวณใกล้เชิงเขามีลักษณะเป็นพื้น ที่ลูกคลื่นลอนลึก ที่ราบลุ่ม
ริมฝั่งแม่น้าไหลผ่านหลายสาย ได้แก่ ลาแชะ ลาพระเพลิง ลาตะคอง และแม่น้ามูล พื้นที่บางแห่งเป็นพื้นที่ราบซึ่ง
เป็ นป่ าหมดสภาพและปัจ จุบั นเป็น พื้น ที่ทาการเกษตรแต่บางแห่ง ปล่อยทิ้งไว้ว่างเปล่า ได้กาหนดให้ เป็นเขต
เตรียมการพัฒนาที่ดินใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ปศุสัตว์ อุตสาหกรรม และชุมชนเมือง ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อ
การเกษตร
4.3) พื้นที่ลูกคลื่นและพื้นที่ราบลุ่มทางตอนเหนือ สูงจากระดับน้าทะเลไม่เกิน 200 เมตร อยู่ใน
เขตอาเภอแก้งสนามนาง อาเภอบ้านเหลื่อม อาเภอบัวใหญ่ อาเภอสีดา อาเภอบัวลาย อาเภอโนนแดง อาเภอ
ประทาย อาเภอลาทะเมนชัย อาเภอเมืองยาง อาเภอชุมพวง อาเภอพิมาย อาเภอคง อาเภอขามสะแกแสง อาเภอ
โนนสูง และอาเภอห้วยแถลง มีลักษณะเป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นที่สูงสลับที่นา บางตอนเป็นพื้ นที่ราบลุ่มบริเวณ
ริมฝั่งแม่น้าลาเชียงไกร ลาปลายมาศ และมีที่ราบลุ่มบริเวณริมฝั่งลาสะแทด เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อทาการเกษตร
และการพัฒนาเมือง การพัฒนาอุตสาหกรรม การประมง
5) ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพอากาศทั่ ว ไปของจั ง หวั ด นครราชสี ม าอยู่ ภ ายใต้ อิ ท ธิ พ ลของมรสุ ม 2 ชนิ ด คื อ มรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ (เริ่มตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์) มรสุมนี้มีแหล่งกาเนิดจากบริเวณ
ความกดอากาศสู ง ในซี ก โลกเหนื อ แถบประเทศมองโกเลี ย และจี น พั ด พาเอามวลอากาศเย็ น และแห้ ง จาก
แหล่งกาเนิดเข้ามาปกคลุมประเทศไทย ทาให้บริเวณจังหวัดนครราชสีมาประสบกับภาวะอากาศหนาวเย็นและแห้ง
แล้ง โดยทั่วไป ส่วนมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือน
ตุลาคม) มรสุมนี้มีแหล่งกาเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกใต้ บริเวณมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งพัดออกจาก
ศูนย์กลางเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้และเปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ เมื่อพัดข้ามเส้นศูนย์สูตร พัดพาเอามวล
อากาศชื้น จากมหาสมุทรอิน เดีย มาสู่ป ระเทศไทย ทาให้ บริเวณจังหวัดนครราชสี มา มีเมฆมากและฝนตกชุก
โดยทั่วไป
6) ข้อมูลการปกครอง/ประชากร
ข้อมูลการปกครองจังหวัดนครราชสีมา มีการบริหารราชการ เป็น 3 ส่วน ดังนี้
1) ส่วนราชการ 258หน่วย
1.1) ส่วนกลางในภูมิภาค
196 หน่วย
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1.2) ส่วนภูมิภาค
35 หน่วย
1.3) รัฐวิสาหกิจ
27 หน่วย
2) หน่วยงานอิสระ
26 หน่วย
3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
334 องค์กร
3.1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
1 แห่ง
3.2) องค์การบริหารส่วนตาบล
243 แห่ง
3.3) เทศบาล (ท.นคร 1/ท.เมือง 4/ ท.ตาบล 85 แห่ง) 90แห่ง
จังหวัดนครราชสีมาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 32 อาเภอ 289 ตาบล 3,743 หมู่บ้าน ดังนี้
1) อาเภอเมืองนครราชสีมา
4) อาเภอจักราช
7) อาเภอด่านขุนทด
10) อาเภอโนนสูง
13) อาเภอพิมาย
16) อาเภอประทาย
19) อาเภอขามสะแกแสง
22) อาเภอหนองบุญมาก
25) อาเภอวังน้าเขียว
28) อาเภอพระทองคา
31) อาเภอสีดา

2) อาเภอคง
5) อาเภอโชคชัย
8) อาเภอโนนไทย
11) อาเภอปักธงชัย
14) อาเภอสีคิ้ว
17) อาเภอห้วยแถลง
20) อาเภอเสิงสาง
23) อาเภอแก้งสนามนาง
26) อาเภอเมืองยาง
29) อาเภอลาทะเมนชัย
32) อาเภอบัวลาย

3) อาเภอครบุรี
6) อาเภอชุมพวง
9) อาเภอบัวใหญ่
12) อาเภอปากช่อง
15) อาเภอสูงเนิน
18) อาเภอขามทะเลสอ
21) อาเภอบ้านเหลื่อม
24) อาเภอโนนแดง
27) อาเภอเทพารักษ์
30) อาเภอเฉลิมพระเกียรติ

ประชากร
จังหวัดนครราชสีมา ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕61 มีประชากร จานวน 2,646,401 คน เป็นชาย
1,303,951 คน เป็นหญิง ๑,342,450 คน จานวนครัวเรือน 965,320 ครัวเรือน
อาเภอที่มีป ระชากรมากที่ส ุด 5 อาเภอแรก ได้แ ก่ อาเภอเมือ งนครราชสีม า อาเภอปากช่อ ง
อาเภอพิม าย อาเภอด่า นขุน ทด และอาเภอโนนสูง ตามลาดับ โดยอาเภอที่ป ระชากรน้อ ยที่สุ ด คือ อาเภอ
บ้ านเหลื่ อม
ตารางที่ 1 แสดงจานวนประชากรและบ้านของจังหวัด นครราชสี มา ปี พ.ศ. 2561
ที่

อาเภอ

1

รวมทั้งหมด
เมืองนครราชสีมา

2
3
4
5
6
7

ปากช่อง
พิมาย
ด่านขุนทด
โนนสูง
สีคิ้ว
ปักธงชัย

จานวนประชากรและบ้าน ปี พ.ศ. 2561
District
ชาย (คน)
หญิ ง (คน)
รวม (คน)
บ้ า น (หลั ง )
1,303,951 1,342,450 2,646,401 965,320
Total
227,043
237,896
464,939
229,351 Mueang Nakhon
Ratchasima
96,832
99308
196,140
103,608 Pak Chong
63,960
66,477
130,437
40,266 Phimai
63,638
65,381
129,019
40,912
Dan Khun Thot
62,338
64,880
127,218
36,584 Non Sung
63,312
63,727
126,039
48,331 Sikhio
57,253
60,220
117,473
40,813
Pak Thong Chai
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จานวนประชากรและบ้าน ปีพ.ศ. 2561 (คน)
ชาย(คน)
หญิ ง (คน)
รวม(คน)
บ้ า น(หลั ง )
8 ครบุรี
47,413
49,096
96,509
35,684
9 สูงเนิน
41,067
43,263
84,330
35,383
10 ชุมพวง
41,525
41,850
83,375
23,075
11 บัวใหญ่
41,293
41,663
82,956
25,236
12 โชคชัย
40,183
42516
82,699
32,552
13 คง
40,038
41,243
81,281
22,201
14 ประทาย
38,669
39,098
77,767
21,489
15 ห้วยแถลง
38,196
37,972
76,168
20,933
16 จักราช
35,713
36,069
71,782
20,176
17 โนนไทย
35,172
36,603
71,775
21,499
18 เสิงสาง
35,030
35,557
70,587
21,417
19 หนองบุญมาก
30,303
30,589
60,892
17,830
20 วังน้าเขียว
22,415
22718
45,133
19,153
21 ขามสะแกแสง
21,541
21,813
43,354
12,638
22 พระทองคา
20,719
21,087
41,806
13,100
23 แก้งสนามนาง
18,554
18,720
37,274
10,451
24 เฉลิมพระเกียรติ
17,583
18,381
35,964
11,070
25 ลาทะเมนชัย
16,310
16,486
32,796
9,052
26 ขามทะเลสอ
14,781
15,186
29,967
10,003
27 เมืองยาง
14,124
13,943
28,067
7,461
28 โนนแดง
12,535
13,056
25,591
6,881
29 เทพารักษ์
12,715
12,452
25,167
8,075
30 บัวลาย
12,225
12,328
24,553
6,983
31 สีดา
12,027
12,153
24,180
7,018
32 บ้านเหลื่อม
10,444
10,719
21,163
6,095
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ที่

District

อาเภอ

KhonBuri
Sung Noen
Chum Phuang
Bua Yai
Chok Chai
Khong
Prathai
HuaiThalaeng
Chakkarat
Non Thai
Soeng Sang
NongBunmak
Wang Nam Khiao
Kham Sakaesaeng
Phra Thong Kham
KaengSanam Nang
ChaloemPhraKiat
Lam Thamenchai
Kham Thale So
Mueang Yang
Non Daeng
Thepharak
Bua Lai
Sida
Ban Lueam

7) การใช้ประโยชน์ที่ดิน
จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ ทั้งหมด ๑๒,๘๐๘,๗๒8 ไร่ ข้อมูล ณ ปี 2559 มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
มากทีส่ ุด คือ พื้นที่นา 4,083,956.21 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 31.88 รองลงมาเป็นพื้นที่พืชไร่ 3,755,489.45 ไร่
คิดเป็ น ร้ อยละ 29.31 พื้ น ที่น อกการเกษตร 2,483,507.43 ไร่ คิ ดเป็น ร้อยละ 19.39 และพื้นที่ ป่าไม้
1,938,927.78 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 15.14 ตามลาดับ
ตารางที่ 2 แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
ที่
ประเภทการใช้ประโยชน์
เนื้อที่ทั้งหมด Total
1 ที่นา Paddy land
2 ที่พืชไร่ Upland field crop

พื้นที่ (ไร่)
12,808,728.00
4,083,956.21
3,755,489.45

ร้อยละ
100.0
31.88
29.32
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ที่
3
4
5
6

ประเภทการใช้ประโยชน์
เนื้อที่ทั้งหมด Total
ที่ไม้ผลและไม้ยืนต้น
ที่สวนผักและไม้ดอก ไม้ประดับ Orchard and
perennial crop
ที่อื่น ๆ Miscellaneous land
นอกการเกษตร Non-agricultural landuse

พื้นที่ (ไร่)
12,808,728.00
106,325.52
41,533.51

ร้อยละ
100.0
0.83
0.32

398,988.11
2,483,507.43

3.11
19.39

1,938,927.78

15.14

7 เนื้อที่ป่าไม้ Forest land
ที่มา:สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร Source: Office of Agricultural Economics

8) พื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดนครราชสีมา
ป่ า ไม้ ที่ ส าคั ญ ในจั ง หวั ด นครราชสี ม า ได้ แ ก่ ป่ า ดิ บ แล้ ง ป่ า เบญจพรรณ และป่ า เต็ ง รั ง
พรรณไม้ ส าคั ญที่ ขึ้น อยู่ ได้ แก่ ประดู่ แดง มะค่ าโมง ยาง เต็ง รั ง เหี ย ง พลวง เป็ นต้ น พื้น ที่เ ขตป่ าอนุรั ก ษ์
ซึ่งยังคงความอุดมสมบู รณ์ด้วยทรั พยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ส่ว นใหญ่อยู่ด้านทิศใต้ของจังหวัด ได้แก่ อุทยาน
แห่ งชาติ เขาใหญ่ อุ ทยานแห่ งชาติ ทับ ลาน อุ ทยานแห่ งชาติ น้าตกเจ็ ดสาวน้ อย เขตห้ ามล่ าสั ตว์ป่ าเขาแผงม้ า
และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเขาภูหลวง
ปัจจุบันสถานการณ์การลักลอบตัดไม้ทาลายป่าในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทวีความรุ นแรงมากขึ้น
จังหวัดนครราชสีมาได้ถูกจัดอันดับเป็นจังหวัดที่มีความวิกฤตรุนแรงด้านการบุกรุกทาลายทรัพยากรป่าไม้เป็น ๑
ใน ๓ จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็น ๑ ใน ๑๒ จังหวัดของประเทศ โดยเฉพาะปัญหาการลักลอบ
ตัดไม้พะยูง ซึ่งเป็นชนิดไม้ที่ตลาดต่างประเทศมีความต้องการสูงและมีราคาแพง พบมากในบริเวณเขตอุทยาน
แห่งชาติทับลาน ท้องที่อาเภอครบุรี และอาเภอเสิงสาง นอกจากนี้ยังมีปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า เพื่อเป็นที่ทากิน
และใช้ประโยชน์อื่นๆ อีกด้วย
รูปภาพที่ 3 แสดงภาพถ่ายดาวเทียมแสดงพื้นที่ป่าไม้ท้องที่จังหวัดนครราชสีมา
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ตารางที่ 3 แสดงประเภทพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดนครราชสีมาที่ประกาศสงวนหวงห้าม
ลาดับ ประเภทพื้นที่ป่าไม้ จานวน
เนื้อที่ (ไร่)
หมายเหตุ
๑ ป่าสงวนแห่งชาติ
๒๙ ป่า ๔,๘๖๔,๒๓๘.๕๐ ๑. เนื้อที่ที่กาหนดตามกฎกระทรวง
๒.จากการคานวณตามแผนที่จาแนกเขต
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้
(Zonning) มีเนื้อที่ ๔,๙๔๘,๔๑๖.๒๕ ไร่
ประกอบด้วย
- ส่วนที่ประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ
ทับลาน เนื้อที่ ๘๒๙,๙๗๔ ไร่
- ส่วนที่ส่งมอบพื้นที่ ให้ ส.ป.ก.
(Zone A และ E) เนื้อที่ ๓,๓๒๖,๙๔๘.๕ ไร่
กันพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการเกษตรกรรม
คืนกรมป่าไม้แล้ว เนื้อที่ ๑๘๕,๙๕๙.๗ ไร่
คงเหลือพื้นที่ ส.ป.ก. ดาเนินการเนื้อที่
๓,๑๔๐,๙๘๘.๘ไร่
- คงเหลือพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
(Zone C และพื้นที่ส่งคืนจาก ส.ป.ก.)
เนื้อที่ ๙๗๗,๔๕๓.๔๕ ไร่
๒ อุทยานแห่งชาติ
๓ แห่ง ๑,๔๑๒,๗๗๖.๐๐ - อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนื้อที่ ๒๒๗,๕๕๐ ไร่
- อุทยานแห่งชาติทับลานเนื้อที่ ๑,๑๘๔,๘๗๕ ไร่
(ทับซ้อนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่
๘๒๙,๙๗๔ ไร่)
- อุทยานแห่งชาติน้าตกเจ็ดสาวน้อยเนื้อที่
๓๕๑ ไร่่(เฉพาะในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา)
๓ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ๒ แห่ง ๑๕๐,๒๐๐.๐๐ - เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้าเนื้อที่ ๕,๐๐๐ ไร่
(ทับซ้อนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง)
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเขาภูหลวง เนื้อที่
๑๔๕,๒๐๐ ไร่ (ทับซ้อนป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาภูหลวง)
๔ ป่าไม้ถาวรของชาติ
๑๑
๑๐๖,๖๙๑.๐๐
ตามมติคณะรัฐมนตรี แห่ง
๕ ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม ๖ แห่ง ๑๓,๔๔๘.๐๐
๖ ป่าชุมชน
19๖ 10๘,๑๙๖.๓๓
แห่ง
ที่มา : สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา (๒๕6๑)
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จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ป่าไม้ที่ประกาศสงวนหวงห้ามตามกฎหมาย รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น ๖,๖๕๕,๕๔๙.๘๓ ไร่
(หรือประมาณ ๑๐,๖๔๘.๘๘ ตารางกิโลเมตร) คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๓๕ ของพื้นที่จังหวัด
ป่ า ชุ ม ชน ในท้ อ งที่ จั ง หวั ด นครราชสี ม า กรมป่ า ไม้ ป ระกาศจั ด ตั้ ง ป่ า ชุ ม ชนไปแล้ ว จ านวน
๒๕๗ โครงการ เนื้อที่ ๑๒๙,๑๕๐ – ๓ – ๑๖.๒ ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ ๕๑๓ หมู่บ้าน ๑๑๐ ตาบล ๒๔ อาเภอ (ข้อมูล
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕6๑)
ตารางที่ 4 แสดงสถิติพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดนครราชสีมาจากผลการแปลภาพถ่ายดาวเทียม
ปี ๒๕๔๖ – ๒๕๖1
ปี พ.ศ.
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๑
๒๕๕๒
2556
255๗
255๘
2559
25๖๐
2561

พื้นที่ป่า (ตร.กม.)
๓,๒๗๒.๔๐
๓,๑๔๘.๙๔
๒,๙๒๒.๔๔
๒,๙๑๕.๐๔
๓,๑๓๒.๕๕
๓,๑๒๗.๕๔
๓,๐๗๐.๖๑
๓,๐๘๕,๓๖
3,08๗.๑๘
3,102.28
3,1๓๓.๖๑
3,181.76

พื้นที่ (ไร่)
๒,๐๔๕,๒๕๐.๐๐
๑,๙๖๘,๐๗๕.๐๐
๑,๘๒๖,๕๒๕.๐๐
๑,๘๒๑,๙๐๐.๐๐
๑,๙๕๗,๘๔๓.๗๕
๑,๙๕๔,๗๑๒.๕๐
๑,๙๑๙,๑๒๘.๕๐
๑,๙๒๐,๕๒๕.๔๐
๑,๙๒๙,๔๙๑.๘๘
1,938,927.78
1,958,504.61
1,988,600.95

% ของพื้นที่จังหวัด
๑๕.๗๔
๑๕.๓๗
๑๔.๒๖
๑๔.๒๒
๑๕.๒๙
๑๕.๒๖
๑๔.๘๑
๑๔.๘๒
๑๔.๘๙
14.96
15.11
15.34

ที่มา : (ข้อมูลปี ๒๕๕๑) สานักแผนงานและสารสนเทศ , กรมป่าไม้ (๒๕๕๑). ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ ปี ๒๕๕๑.
(ข้อมูลปี ๒๕๕๒) สานักแผนงานและสารสนเทศ , กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (๒๕๕๒).
(ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ปี 25๖๑) สานักจัดการที่ดิน กรมป่าไม้
เมื่อเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าของจังหวัด ปี 2560-2561 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.54
9) แหล่งน้า
9.1 แหล่งน้าธรรมชาติ
แหล่งน้าธรรมชาติที่สาคัญ ๙ ลุ่มน้า ได้แก่ ลุ่มน้ามูลตอนบน, ลุ่มน้าลาพระเพลิง, ลุ่มน้าลามูล
ตอนล่าง, ลุ่มน้าลาปลายมาศ, ลุ่มน้าลาตะคอง,ลุ่มน้าลาเชียงไกร,ลุ่มน้าลาสะแทด ลุ่มน้าลาชี และลุ่มน้าลาจักราช
รวมพื้นที่ลุ่มน้า ๒๐,๙๐๕ ตร.กม.ปริมาณน้าฝนเฉลี่ย ๑,๐๗๘.๖ มม./ปี ปริมาณน้าท่าเฉลี่ย ๓,๕๑๒ ล้าน ลบ.ม. / ปี
มีพื้นที่ชลประทาน ๗๐๒,๔๕๘ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘.๕๗ ของพื้นที่จังหวัดทั้งหมด
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พื้นที่ลุ่มน้าย่อยที่สาคัญในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ตารางที่ 5 แสดงพื้นที่ลุ่มน้าย่อยที่สาคัญในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ลุ่มน้าย่อย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

พืน้ ที่ลุ่มน้า

อาเภอในเขตลุ่มน้า
ไร่
ลาน้ามูลตอนบน
๑,๕๗๕,๖๒๕ ครบุรี โชคชัย เมือง เฉลิมพระเกียรติ
ลาพระเพลิง
๑,๔๔๓,๗๕๐ ปากช่อง วังน้าเขียว ปักธงชัย โชคชัย
ลาตะคอง
๒,๔๔๐,๖๒๕ ปากช่อง สีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ และ
เมืองนครราชสีมา
ลาเชียงไกร
๓,๗๕๒ ๒,๓๔๕,๐๐๐ ด่านขุนทด สีคิ้ว เทพารักษ์ โนนไทย เมือง
นครราชสีมา พระทองคา โนนสูง ขามสะแกแสง
ลาน้าชี
๖๘๐
๔๒๕,๐๐๐ แก้งสนามนาง บ้านเหลื่อม คง
ลาสะแทด
๒,๔๕๗ ๑,๕๓๕,๖๒๕ บัวใหญ่ บัวลาย สีดา คง โนนแดง พิมาย ประทาย
โนนสูง ขามสะแกแสง เมืองยาง
ลาน้ามูลตอนล่าง ๑,๕๖๕ ๙๗๘,๑๒๕ โนนสูง เฉลิมพระเกียรติ จักราช พิมาย ชุมพวง
ลาทะเมนชัย เมืองยาง
ลาจักราช
๑,๓๘๘ ๘๖๗,๕๐๐ เสิงสาง หนองบุญมาก จักราช พิมายเฉลิมพระเกียรติ
ลาปลายมาศ
๑,๙๑๕ ๑,๑๙๖,๘๗๕ ครบุรี เสิงสาง ห้วยแถลง ชุมพวง
รวม
๒๐,๔๙๓ ๑๒,๘๐๘,๑๒๕
ทีม่ า:โครงการชลประทานจังหวัดนครราชสีมา (๒๕62)
ตร.กม
๒,๕๒๑
๒,๓๑๐
๓,๙๐๕

9.2 อ่างเก็บน้าสาคัญ
(๑) อ่างเก็บน้าขนาดใหญ่
- อ่างเก็บน้าลาตะคลอง ความจุ 314.49 ล้านลบ.ม.เมตร/๑๒๗,๕๔๐ ไร่
- อ่างเก็บน้าลาพระเพลิง- ลาสาลาย ความจุ ๑๔๙.๘๐ ล้านลบ.ม./๘๔,๙๖๐ ไร่
- อ่างเก็บน้ามูลบน- ลาแชะ ความจุ ๔๑๖ล้าน ลบ./๑๓๕,๔๐๐ ไร่
- อ่างเก็บน้าลาปลายมาศ-ห้วยเตย ความจุ ๑๐๒.๑๐ ล้านลบ.ม./๖๐,๘๐๐ ไร่
(๒) อ่างเก็บน้าขนาดกลาง
- อ่างเก็บน้าห้วยซับประดู่ ความจุ ๒๘ ล้าน ลูกบาศก์เมตร
- อ่างเก็บน้าห้วยบ้านยาง ความจุ ๗ ล้าน ลูกบาศก์เมตร
- อ่างเก็บน้าลาเชียงไกร ความจุ ๒๑ ล้าน ลูกบาศก์เมตร
- อ่างเก็บน้าห้วยตะคร้อ ความจุ ๑๐ ล้าน ลูกบาศก์เมตร
(๓) อ่างเก็บน้าขนาดเล็ก
- อ่างเก็บน้าชลประทานขนาดเล็กที่มีอยู่ในเขตมีทั้งสิ้น ๔๗๓ แห่ง
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9.3 ปริมาณฝนและปริมาณน้าท่า
ปริมาณฝนค่าเฉลี่ยรายปีเท่ากับ ๑,๐๓๕ มิลลิเมตร โดยค่าปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยที่เกิดขึ้น
ในช่วงฤดูฝน ๘๗๓ มิลลิเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๔ ของทั้งหมดและมีค่าปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยที่เกิดขึ้นในช่วง
ฤดูแล้ง ๑๖๓ มิลลิเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๖ ของทั้งหมด
9.4 สถานการณ์น้าผิวดิน
1) อ่างเก็บน้าขนาดใหญ่รวม 4 อ่าง
รูปภาพที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบปริมาตรน้าในอ่างเก็บน้า ทั้ง 4 อ่าง

2) อ่างเก็บน้าขนาดกลาง รวม 23 อ่าง
ตารางที่ 6 แสดงจานวนอ่างขนาดกลางในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

ที่มา : ข้อมูลสถานการณ์น้าในอ่างเก็บน้าโครงการชลประทานนครราชสีมาวันที่ 30 กันยายน 2562
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9.5 คุณภาพแหล่งน้าผิวดิน
สถานการณ์คุณภาพน้า
- แม่น้ามูล ถูกกาหนดให้เป็นแหล่งน้าประเภทที่ 3 คือ แหล่งน้าที่มีคุณภาพพอใช้ และสามารถ
ใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้า
ทั่วไปก่อน และใช้เพื่อการเกษตร พบว่า มีคุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ขึ้นไปร้อยละ 67
- ลาตะคองช่วงที่ 1 (ตอนล่าง) มาตรฐานตามที่กรมควบคุมมลพิษได้ประกาศกาหนดประเภท
ของแหล่งน้าลาตะคองเป็นแหล่งน้าประเภทที่ 4 เป็นแหล่งน้าที่มีคุณภาพน้าเสื่ อมโทรมและสามารถใช้ประโยชน์
เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการการปรับคุณภาพน้าเป็นพิเศษก่อน
และใช้เพื่อการอุตสาหกรรม พบว่า คุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมร้อยละ 40 และเสื่อมโทรมมาก ร้อยละ 60
- ลาตะคองช่วงที่ 2 (ตอนบน) มาตรฐานตามที่กรมควบคุมมลพิษได้ประกาศกาหนดประเภท
ของแหล่งน้าลาตะคองเป็นแหล่งน้าประเภทที่ 3 เป็นแหล่งน้าที่มีคุณภาพพอใช้และสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการ
อุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการการปรับปรุงคุณภาพน้าทั่วไปก่อน
และใช้เพื่อการเกษตรและการอุตสาหกรรม พบว่าคุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ร้อยละ 60
- ลาเชียงไกร คุณภาพน้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ขึ้นไป ร้อยละ 80
- ลาปลายมาศ คุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ขึ้นไป ร้อยละ 80
- ลาสาขาอื่นๆ คุณภาพน้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ขึ้นไป ร้อยละ 34
ทัง้ นี้ คุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปีขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ได้แก่
ปริมาณน้าฝน น้าทิ้งชุมชน เป็นต้น โดยแหล่งน้าที่มีคุณภาพเสื่อมมาโดยตลอด คือ ลาตะคองตอนล่าง ซึ่งไหลผ่าน
บริเวณอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ปัญหาคุณภาพน้าเสื่อมโทรมนั้นเกิดจากการระบายน้าทิ้งจากกิจกรรม
ต่างๆ เช่น ชุมชน เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ซึ่งไม่ได้ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าให้ได้มาตรฐานก่อน
ปล่อยลงสู่แหล่งน้าต่างๆ
ตารางที่ 7 สรุปเกณฑ์คุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินที่ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สรุปผลคุณภาพน้า
ช่วงฤดูน้าน้อย
ช่วงฤดูน้ามาก
เกณฑ์
คุณภาพน้า
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
(พฤศจิกายน 2560) (กุมภาพันธ์ 2561) (พฤษภาคม 2561) (สิงหาคม 2561)
-

-

-

-

ลาปลายมาศ

ลาชี

-

แม่น้าชี ,ลาชี

แม่น้ามูล
ลาชี ,แม่น้าชี
ลาสาขาอื่นๆ (ลาซอ)

ลาเชียงไกร
ลาตะคองตอนบน
ลาปลายมาศ

แม่น้ามูล ,ลาเชียงไกร
ลาชี ,แม่น้าชี
ลาปลายมาศ

แม่น้ามูล
ลาปลายมาศ
ลาเชียงไกร

ดีมาก
ดี

พอใช้
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เสื่อมโทรม

เสื่อมโทรม
มาก
หมายเหตุ

ลาตะคองตอนล่าง
ลาตะคองตอนบน
ลาเชียงไกร

แม่น้ามูล
แม่น้าชี
ลาสาขาอื่นๆ (ลาซอ)

ลาตะคองตอนบน
ลาตะคองตอนล่าง
ลาสาขาอื่นๆ (ลาซอ)

ลาตะคองตอนบน
ลาสาขาอื่นๆ (ลาซอ)

-

ลาตะคองตอนล่าง

-

ลาตะคองตอนล่าง

เกณฑ์คุณภาพน้าดีมากการตรวจวัดโดยรวม(ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ได้มาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 2
เกณฑ์คุณภาพน้าดีการตรวจวัดโดยรวม(ร้อยละ 51 ขึ้นไป) ได้มาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 2
เกณฑ์คุณภาพน้าพอใช้การตรวจวัดโดยรวม(ร้อยละ 51 ขึ้นไป) ได้มาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 3
เกณฑ์คุณภาพน้าเสื่อมโทรม การตรวจวัดโดยรวม(ร้อยละ 51 ขึ้นไป) ได้มาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 4
เกณฑ์คุณภาพน้าเสื่อมโทรมมาก การตรวจวัดโดยรวม(ร้อยละ 50ขึ้นไป) ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 4

แหล่งน้าที่มีคุณภาพน้ าเสื่อมโทรมมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอด คือ ลาตะคองตอนล่าง (ช่วงที่ 1)
ตั้งแต่ฝายกันผม ตาบลพระเนา อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาจนถึง ฝายคนชุม บ้ านคนชุม ตาบลปรุใหญ่
อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สาเหตุน่าจะเกิดจากการระบายน้าทิ้งจากกิจกรรมต่างๆ เช่น ชุมชน
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ซึ่งน้าที่ไหลลงนั้นยังไม่ผ่านกระบวนการบาบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้าก่อน ทั้งนี้
คุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปีขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ได้แก่ ฤดูกาล ปริมาณน้าฝน
ปริมาณน้าทิ้ง เป็นต้น
ตารางที่ 8 แสดงระบบบาบัดน้าเสีย
สถานที่บาบัดน้าเสีย
จานวนพื้นที่ (ไร่)
1. เทศบาลนครนครราชสีมา อาเภอเมือง 308 ไร่
จังหวัดนครราชสีมา
2. เทศบาลเมืองปากช่อง อาเภอปากช่อง 133 ไร่
จังหวัดนครราชสีมา
3. เทศบาลเมืองบัวใหญ่ อาเภอบัวใหญ่
61 ไร่
จังหวัดนครราชสีมา
4. เทศบาลตาบลขามทะเลสอ อาเภอขาม 6.46 ไร่
ทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
5. เทศบาลตาบลตลาดแค อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
6. เทศบาลตาบลกุดจิก อาเภอสูงเนิน
3 ไร่
จังหวัดนครราชสีมา

ระบบบาบัดน้าเสีย
บ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond)
บ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond)
บ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond)
บ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond)
และบึงประดิษฐ์
บ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond)
บ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond)
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10) น้าบาดาล
ปริมาณน้าบาดาลที่กักเก็บของพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีประมาณ 44,300 ล้านลูกบาศก์เมตร
ปริมาณที่ส ามารถน ามาใช้ได้ประมาณ 1,480 ล้ านลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยมีปริมาณน้าที่เพิ่มเติมในแต่ละปี
ประมาณ 2,160 ล้ า นลู ก บาศก์ เมตร การพั ฒ นาน้ าบาดาลขึ้ นมาใช้ ไ ม่ ควรพัฒ นาจนใกล้ เ คีย งกับ ศั กยภาพ
เนื่องจากหลายพื้นที่มีความเสี่ยงในเชิงคุณภาพโดยเฉพาะเรื่องความเค็มและอาจทาให้เกิดการแพร่กระจายของ
ความเค็มด้วย
รูปภาพที่ 5 แสดงแผนที่น้าบาดาลในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
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11) สถานการณ์ภัยแล้ง
ปี 2557 ต่อเนื่องปี 2558 รวม 10 อาเภอ 57 ตาบล 1 เทศบาล 678
หมู่บ้าน 16 ชุมชน
ปี 2559 รวม 2 อาเภอ 8 ตาบล 42 หมู่บ้าน
ปี 2560 ไม่มีข้อมูลการเกิดภัย
ปี 2561 รวม 22 อาเภอ 151 ตาบล 1,475 หมู่บ้าน 1 เทศบาล 7 ชุมชน
ปี 2562 รวม 22 อาเภอ 82 ตาบล 298 หมู่บ้าน
อาเภอที่เป็นหมู่บ้านเป้าหมาย และมีการแจกจ่ายน้า ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง จานวน 8 อาเภอ
14 ตาบล 26 หมู่บ้าน (อ.โนนสูง ,อ.จักราช , อ.คง ,อ.หนองบุญมาก , อ.เมือง , อ.ห้วยแถลง ,อ.ปักธงชัย และ อ.สีคิ้ว
12) สถานการณ์อุทกภัย
สรุปข้อมูลการประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย อุทกภัย (น้าไหลหลาก) พ.ศ.2562 จานวน 5
อาเภอ 11 ตาบล 3 ชุมชน 49 หมู่บ้าน (อ.เสิงสาง ,อ.บัวใหญ่ , อ.โนนแดง , อ.บัวลาย , อ.ชุมพวง)
ที่มา : สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา
13) ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ปริมาณขยะมูลฝอย
จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นรวม 2,460.99 ตัน/วัน โดยมีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ให้บริการเก็บขนรวม 155 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 47 มีปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับบริการเก็บขนรวม
1,008.14 ตัน/วัน หรือคิดเป็นร้อยละ 41 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น โดยมีขยะมูลฝอยที่ถูกนาไปกาจัดอย่าง
ถูกต้อง จานวน 708.11 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 70.24 ของปริมาณขยะที่เก็บขนทั้งหมด หรือคิดเป็นร้อยละ
28.77 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่า มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีการให้บริการจัดการขยะ
มูลฝอย จานวน 178 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 53 โดยมีปริมาณขยะที่กาจัดไม่ถูกต้อง (ปริมาณขยะที่เก็บขนแต่กาจัด
ไม่ถูกต้อง และปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ) จานวน 794.52 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 32.28 ของปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด และมีปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์ประมาณ 958.37 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ
38.94 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
ตารางที่ 9 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน
จังหวัด

ปริมาณขยะ
ที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)

นครราชสีมา 2,460.99

จานวน
อปท. ที่มี
การ
ให้บริการ
(แห่ง)
155

จานวน ปริมาณขยะ ปริมาณ ปริมาณ ปริมาณขยะ
อปท. ที่ไม่มี ที่เก็บขนไป ขยะที่
ขยะที่
ที่ถูก
การ
กาจัด
กาจัด
กาจัดไม่ นาไปใช้
ให้บริการ
(ตัน/วัน) ถูกต้อง ถูกต้อง ประโยชน์
(แห่ง)
(ตัน/วัน) (ตัน/วัน) (ตัน/วัน)
178
1,008.14 708.11 794.52 958.37
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สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
จังหวัดนครราชสีมา มีจานวนทั้งสิ้น 94 แห่ง พบว่า ส่วนใหญ่ดาเนินการกาจัดในลักษณะเทกอง
เทกอง/เผา และเทกอง/ไถกลบเป็นครั้งคราว จานวน 84 แห่ง และมีศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวมแบบผสมผสาน
จานวน 3 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครนครราชสีมา อาเภอเมือง เทศบาลเมืองสีคิ้ว อาเภอสีคิ้ว และเทศบาลตาบลสูง
เนิน อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยแบบกึ่งใช้อากาศ 1 แห่ง คือ เทศบาลเมืองสีคิ้ว
อาเภอสีคิ้ว รวมทั้งมีระบบจัดการขยะมูลฝอยแบบชีวภาพเชิงกลของมหาวิทยาลัยสุรนารี ในพื้นที่อีก 3 แห่ง ได้แก่
เทศบาลเมืองเมืองปั ก เทศบาลตาบลแซะ และเทศบาลตาบลด่านขุนทด โดยพบว่าสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
ทั้งหมดมีปริมาณขยะมูลฝอยสะสมรวม 93,933.23 ตัน
ตารางที่ 10 แสดงสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
รูปแบบการกาจัด (แห่ง)
จังหวัด
เทกอง/ เตาเผา เทกอง ระบบ ระบบฝังกลบ
ระบบ
เทกอง ขยะ แบบ MBT แบบถูกหลัก จัดการแบบ
เผา
ควบคุม
สุขาภิบาล ผสมผสาน
นครราชสีมา 84
4
3
3

รวม

ปริมาณขยะ
สะสม(ตัน)

94

93,933.23

14) โครงสร้างพื้นฐาน
14.1) การคมนาคมขนส่ง
(1) ทางอากาศ
ท่าอากาศยานนครราชสีมา ตั้งอยู่ทอี่ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
-วันที่ 2 กันยายน 2554 ที่ท่าอากาศยานนครราชสีมา อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครราชสีมา บริษัท Thai Regional Aviation จากัด ได้ทาการเปิดเที่ยวบิน สุวรรณภูมิ-โคราช-สุวรรณภูมิ
บริษัทเลือกใช้เครื่องบินรุ่น Piper Navajo Chieftain ซึ่งเป็นเครื่องบินที่ได้รับความนิยมสูง และ มีความปลอดภัย
จากประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้เวลาในการเดินทาง 40 นาที
-วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 สายการบิน กานต์แอร์ ได้ทาการเปิดเที่ยวบินจาก
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - ท่าอากาศยานนครราชสีมา โดยทาการบิน 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ( จันทร์,พุธ,พฤหัสบดี
,เสาร์ ) โดยใช้เครื่องบินรุ่น ATR-72 (ปัจจุบันหยุดให้บริการในสายนี้แล้ว)
-วันที่ 3 ธันวาคม 2560 สายการบินนิวเจน แอร์เวย์ส เปิดให้บริการเส้นทาง
บิน นครราชสีมา - เชียงใหม่ และภูเก็ต (ปัจจุบันสายนี้หยุดให้บริการแล้ว)
-วันที่ 21 ธันวาคม 2560 สายการบินนิวเจน แอร์เวย์ส เปิดให้บริการเส้นทาง
บิน นครราชสีมา - กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) (ปัจจุบันสายนี้หยุดให้บริการแล้ว)
(2) ทางรถยนต์
ทางหลวงพิเศษ
Thai Motorway-t6.svg ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 หรือ ถนนมอเตอร์เวย์
บางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา (เปิดให้บริการในปี 2563) ในเขตจังหวัดนครราชสีมา เริ่มจาก กลางดง - ปากช่อง คลองไผ่ - สีคิ้ว - สูงเนิน - ขามทะเลสอ - โคกกรวด - นครราชสีมา
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รูปภาพที่ 6 แสดงเส้นทางถนนมอเตอร์เวย์

ทางหลวงแผ่นดิน
ทางหลวงสายสาคัญของจังหวัดนครราชสีมามีดังนี้
ทางหลวงหมายเลขหลักเดียว
Thai Highway-2.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ในเขต
จังหวัดนครราชสีมา เริ่มจาก กลางดง - ปากช่อง - คลองไผ่ - สีคิ้ว - สูงเนิน - โคกกรวด - นครราชสีมา - จอหอ ตลาดแค - บ้านวัด - สีดา - สิน้ สุดจังหวัดนครราชสีมาในเขตอาเภอบัวลาย
ทางหลวงหมายเลขสองหลัก
Thai Highway-24.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 (ถนนโชคชัย-เดชอุดม
และถนนสถลมารค) ในเขตจังหวัดนครราชสีมา เริ่มจากทางแยกต่างระดับสีคิ้ว อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา –
รอยต่ออาเภอหนองบุญมาก กับอาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
ทางหลวงหมายเลขสามหลัก
Thai Highway-304.svg ทางหลวงแผ่ นดินหมายเลข 304 (ถนนแจ้ง วัฒ นะ
ถนนรามอินทรา ถนนสุวินทวงศ์) ในเขตจังหวัดนครราชสีมา เริ่มจากรอยต่อจังหวัดปราจีนบุรีกับอาเภอวังน้าเขียว
- อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
Thai Highway-201.svg ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 201 ในเขตจั ง หวั ด
นครราชสีมา เริ่มจากอาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา - รอยต่ออาเภอด่านขุนทดกับอาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
Thai Highway-202.svg ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 202 ในเขตจั ง หวั ด
นครราชสีมา เริ่มจากรอยต่ออาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิกับอาเภอแก้งสนามนาง - รอยต่ออาเภอประทาย กับ
อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
Thai Highway-204.svg ทางหลวงแผ่ น ดิน หมายเลข 204 (ถนนเลี่ ยงเมื อ ง
นครราชสีมา) อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
Thai Highway-205.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 (ถนนสุรนารายณ์)
ในเขตจั ง หวั ด นครราชสี ม า เริ่ ม จากรอยต่ อ อ าเภอด่ า นขุ น ทดกั บ อ าเภอจั ตุ รั ส จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ - อ าเภอเมื อ ง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
Thai Highway-206.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 206 (ทางเข้าเมืองพิมาย
และ เลี่ยงเมืองพิมาย) จาก ถนนมิตรภาพ อาเภอโนนสูง - อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
Thai Highway-207.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207 (ถนนพาณิชย์เจริญ)
จากอาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา - รอยต่ออาเภอพล จังหวัดขอนแก่น
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Thai Highway-224.svg ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 224 ในเขตจั ง หวั ด
นครราชสีมา เริ่มจากอาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - รอยต่ออาเภอเสิงสางกับจังหวัดบุรีรัมย์
Thai Highway-226.svg ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 226 ในเขตจั ง หวั ด
นครราชสีมา เริ่มจากอาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - รอยต่ออาเภอห้วยแถลงกับจังหวัดบุรีรัมย์
Thai Highway-290.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 290 (ถนนวงแหวนรอบ
เมืองนครราชสีมา) อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
(3) รถโดยสารประจาทาง
เดินทางจากกรุงเทพฯ
มีรถโดยสารธรรมดา และ รถปรับอากาศชั้น 1 ชั้น 2 และรถตู้ปรับอากาศ สาย
21 (กรุงเทพฯ - นครราชสีมา) วิ่งให้บริการจาก สถานีขนส่งหมอชิต 2 กรุงเทพฯ มายังจังหวัดนครราชสีมา ทุกวัน
ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนั้น ยังสามารถที่จะเลือกเดินทางโดยรถโดยสารประจาทางจากกรุงเทพฯ ปลายทาง
จังหวัดต่าง ๆ ในภาคอีสานที่ผ่านจังหวัดนครราชสีมาได้เช่นกัน
เดินทางภายในจังหวัด
การเดินทางภายในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียง มีขนส่งสาธารณะให้บริการ
ดังนี้คือ
- รถโดยสารประจาทางหมวด 1 และหมวด 4 (รถสองแถว) วิ่งบริการภายใน
เขตเทศบาล และ บริเวณใกล้เคียง รถโดยสารหมวด 1 แบ่งออกเป็น 21 สาย วิ่งบริการภายในเขตเทศบาลและ
พื้นที่ใกล้เคียงไปตามเส้นทางต่าง ๆ
- รถจั ก รยานยนต์ รั บ จ้ า ง, รถสามล้ อ เครื่ อ ง และรถสามล้ อ วิ่ ง ให้ บ ริ ก าร
ผู้โดยสารภายในเขตตัวเมือง
- รถแท็กซี่มิเตอร์ (Taxi Meter) เปิดให้บริการในช่วงการแข่ งขันกีฬาซีเกมส์
ครั้งที่ 24 เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 เป็นจังหวัดแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจุดจอดรถแท็กซี่อยู่ที่
สถานี ข นส่ ง ผู้ โ ดยสารแห่ ง ที่ 2 สถานี ร ถไฟนครราชสี ม า สถานี ร ถไฟชุ ม ทางจิ ร ะ ศู น ย์ ก ารค้ า เดอะมอลล์
นครราชสีมา เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เทอร์มินอล 21 โคราช และสถานบันเทิง นอกจากนี้ยังสามารถเรียกใช้
บริการโดยโทรศัพท์เลขหมายด่วนหริอเรียกผ่านแอปพลิเคชัน ปัจจุบันมีรถให้บริการทั้งสิ้นจานวนมากกว่า 70 คัน
ถ้าต้องการเดินทางไปต่างอาเภอ จะมีรถโดยสารประจาทางหมวด 4 ให้บริการ
ไปยังอาเภอต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา หลายสายด้วยกัน สามารถขึ้นรถได้ที่สถานีขนส่งแห่งที่ 1 ถนนบุรินทร์
มีทั้งประเภทรถสองแถว และ รถบัส โดยสารประจาทางให้บริการ จะมีรถโดยสารไป อาเภอปักธงชัย อาเภอ
ประทาย อาเภอด่านขุนทด อาเภอปากช่อง อาเภอสูงเนิน ส าหรับสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 นั้น จะมีรถ
โดยสาร ไปเฉพาะ อาเภอพิมาย อาเภอห้วยแถลง และ ตาบลด่านเกวียน,อาเภอโชคชัย
ระยะทางจากอาเภอเมืองนครราชสีมาไปอาเภอต่างๆ
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ 24 กิโลเมตร
อาเภอขามทะเลสอ
25 กิโลเมตร
อาเภอโนนไทย
30 กิโลเมตร
อาเภอโชคชัย
33 กิโลเมตร
อาเภอปักธงชัย
36 กิโลเมตร
อาเภอสูงเนิน
36 กิโลเมตร
อาเภอโนนสูง
39 กิโลเมตร
อาเภอจักราช
44 กิโลเมตร
อาเภอขามสะแกแสง 52 กิโลเมตร
อาเภอสีคิ้ว
53 กิโลเมตร
อาเภอหนองบุญมาก 54 กิโลเมตร
อาเภอพระทองคา
60 กิโลเมตร
อาเภอพิมาย
61 กิโลเมตร
อาเภอด่านขุนทด
62 กิโลเมตร
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อาเภอครบุรี
อาเภอโนนแดง
อาเภอวังน้าเขียว
อาเภอสีดา
อาเภอเสิงสาง
อาเภอชุมพวง
อาเภอบัวลาย
อาเภอแก้งสนามนาง
อาเภอเมืองยาง

64 กิโลเมตร
75 กิโลเมตร
82 กิโลเมตร
89 กิโลเมตร
93 กิโลเมตร
99 กิโลเมตร
102 กิโลเมตร
105 กิโลเมตร
129 กิโลเมตร

อาเภอห้วยแถลง
อาเภอคง
อาเภอปากช่อง
อาเภอเทพารักษ์
อาเภอบัวใหญ่
อาเภอประทาย
อาเภอบ้านเหลื่อม
อาเภอลาทะเมนชัย

70 กิโลเมตร
80 กิโลเมตร
89 กิโลเมตร
92 กิโลเมตร
95 กิโลเมตร
100 กิโลเมตร
105 กิโลเมตร
118 กิโลเมตร

เดินทางระหว่างจังหวัด
มีทั้งรถโดยสารประจาทางธรรมดา และปรับอากาศ หมวด 2 และ 3 จานวน
หลายเส้นทางในจังหวัดต่าง ๆ วิ่งให้บริการผ่านจังหวัดนครราชสีมาที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 (ถนนมิตรภาพหนองคาย) ทุกวัน
นอกจากนี้ มี รถโดยสารประจ าทาง ให้ บ ริก ารรั บส่ ง ผู้ โ ดยสารจาก ต้ นทาง
จังหวัดนครราชสีมา ไปยังปลายทางจังหวัดอื่น ในภาคต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ภาคอีสาน ได้แก่นครราชสีมา- แก้งสนามนาง ชัยภูมินครราชสีมา – ขอนแก่น
นครราชสีมา - ชัยภูมิ แก้งคร้อ ภูเขียว ชุมแพ ภูกระดึง วังสะพุง เมืองเลย เชียงคานนครราชสีมา – อุดรธานี
นครราชสีมา – มุกดาหารนครราชสีมา – อุบลราชธานีนครราชสีมา - หนองคาย (ศรีเชียงใหม่)นครราชสีมา –
ยโสธรนครราชสีมา – สุรินทร์นครราชสีมา – บุรีรัมย์นครราชสีมา - นครพนม (บ้านแพง)
ภาคเหนื อ ได้ แ ก่ น ครราชสี ม า – นครสวรรค์ น ครราชสี ม า – พิ ษ ณุ โ ลก
นครราชสีมา - เพชรบูรณ์ ,หล่มสักนครราชสีมา – เชียงใหม่นครราชสีมา - เชียงราย (แม่สาย)
ภาคกลาง ได้แก่นครราชสีมา – กรุงเทพฯนครราชสีมา – สระบุรีนครราชสีมา
– อยุธยานครราชสีมา - ลพบุรี (ลานารายณ์)
ภาคตะวันออก ได้แก่นครราชสีมา - สระแก้ว (อรัญประเทศ)นครราชสีมา –
จันทบุรีนครราชสีมา - ชลบุรี (พัทยา)นครราชสีมา – ระยองนครราชสีมา - ตราด (แหลมงอบ)
ภาคตะวันตก ได้แก่นครราชสีมา – หัวหิน
ภาคใต้ ได้แก่นครราชสีมา – หาดใหญ่นครราชสีมา – กระบี่
เดินทางระหว่างประเทศ
กรุ งเทพฯ-นครราชสี มา - นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (กรุงเทพฯ-เวียงจันทน์ 900 บาท, นครราชสีมา - เวียงจันทน์ 540 บาท)
เวลา 21.00 น. จากสถานี ต้ น ทาง กรุ ง เทพฯ (หมอชิ ต 2) ถึ ง บขส.
นครราชสีมา แห่งที่ 2 ประมาณ 23.50 น.
เวลา 18.00 น. จากสถานี ต้ น ทาง นครหลวงเวี ย งจั น ทน์ ถึ ง บขส.
นครราชสีมา แห่งที่ 2 ประมาณ 1 นาฬิกา หรือ 01.00 น.
เที่ยววิ่งนอกวันและเวลาราชการ เก็บค่าทาการล่วงเวลา ของด่านตรวจคนเข้าเมืองคนละ 5 บาท โดยจัดเก็บที่
สถานีเดินรถในการเดินทางข้ามแดนจากจังหวัดนครราชสีมา ไปยังนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สามารถใช้หลักฐาน คือหนังสือเดินทางคือหนังสือผ่านแดน หรือหนังสือผ่านแดนชั่วคราว
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สถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดนครราชสีมา มีสถานีขนส่งผู้โดยสารที่ให้บริการแก่ผู้ที่ต้องเดินทางไปยัง
อาเภอ หรือ จังหวัดต่างๆ ดังนี้
สถานี ขนส่ งผู้ โ ดยสารแห่ งที่ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 86 ถนนบุรินทร์ ตาบลในเมือ ง
อาเภอเมืองฯ มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 7 ไร่ 2 งาน 98 ตารางวา เปิดใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 บริหารจัดการโดยเทศบาลนคร
นครราชสีมา ใช้เป็น สถานีขนส่งภายในจังหวัดเป็นหลัก และมีรถโดยสารปรับอากาศ สายที่ 21 กรุงเทพฯ –
นครราชสีมา ปัจจุบันสถานีขนส่งฯ แห่งที่ 1 มีรถโดยสารประจาทางเข้าใช้บริ การเฉลี่ยวันละ 2,000 เที่ยว/วัน
หรือประมาณ 430,000 เที่ยว/ปี และมีผู้โดยสารหมุนเวียนเข้าใช้บริการเฉลี่ย 30,000 คน/วัน หรือประมาณ
12,000,000 คน/ปี
สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 ตั้งอยู่ที่ ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตาบลในเมือง
อาเภอเมืองฯ มีเนื้อที่ 29 ไร่ 50 ตารางวา เป็นสถานีขนส่งฯที่ใหญ่ที่สุดและสาคัญที่สุดในจังหวัดนครราชสีมาและ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้ง และดาเนินการสถานีขนส่ง คือ บริษัท ไทยสงวนบริการ
จากัด ใช้เป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารระหว่างจังหวัดเป็นหลักเส้นทางที่สาคัญคือ สายที่ 21 กรุงเทพฯ – นครราชสีมา
ปัจจุบันสถานีขนส่งฯ แห่งที่ 2 มีรถโดยสารประจาทางเข้าใช้บริการเฉลี่ยวันละ 3,000 เที่ยว /วัน หรือประมาณ
740,000 เที่ยว/ปี และมีผู้โดยสารหมุนเวียนเข้าใช้บริการเฉลี่ย 80,000 คน/วัน หรือประมาณ 19,000,000
คน/ปี
(4) รถไฟ
สถานีรถไฟนครราชสีมา
จั ง หวั ด นครราชสี ม า มี ร ถไฟสายภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ กรุ ง เทพ –
อุบลราชธานีและกรุงเทพ - หนองคายทั้งขบวนรถด่วนพิเศษ รถด่วน รถเร็วและรถธรรมดาวิ่งให้บริการจากสถานี
รถไฟกรุงเทพ (หัวลาโพง) ผ่านจังหวัดนครราชสีมาทุกวัน นอกจากนี้ยังมีขบวนรถท้องถิ่นวิ่งให้บริการระหว่างสถานี
รถไฟนครราชสีมาไปยังสถานีรถไฟจังหวัดอื่นๆ เช่น สุรินทร์ อุบลราชธานี อุดรธานี หนองคาย และอาเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรีอีกด้วย
สถานีรถไฟนครราชสีมาสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครราชสีมาและในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็น
สถานีรถไฟชั้น 1 ตั้งอยู่ที่ถนนมุขมนตรี อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา อยู่ห่างจากสถานีรถไฟ
กรุงเทพเป็นระยะทาง 264 กิโลเมตร
(5) รถไฟความเร็วสูง
โครงการรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงที่ 1 กรุงเทพ (บางซื่อ)
- นครราชสีมา (เริ่มก่อสร้าง 21 ธันวาคม 2560) คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี พ.ศ. 2564โดยมีสถานี
รถไฟความเร็วสูงปากช่อง และสถานีรถไฟความเร็วสูงนครราชสีมา
รูปภาพที่ 7 แสดงรถไฟความเร็วสูง
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14.2) ไฟฟ้า: โรงไฟฟ้าพลังน้าลาตะคองแบบสูบกลับตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เขื่อนลาตะคอง ตาบล
คลองไผ่ผลิตพลังงานไฟฟ้าเสริมระบบในช่วงความต้องการไฟฟ้าสูงสุดโดยการนาพลังงานไฟฟ้าที่เหลืออยู่ ในระบบ
มาใช้สูบน้าจานวนหนึ่งที่มีอยู่ในอ่างเก็บน้าเขื่อนลาตะคองเดิม (ของกรมชลประทาน) ขึ้นไปเก็บไว้ในอ่างเก็บน้า
ข้างบน (กฟผ.สร้างขึ้นใหม่)และเมื่อมีความต้องการไฟฟ้ามากในช่วงหัวค่าก็ปล่อยน้าจานวนเดียวกันนี้ให้ไหล
กลับคืนลงอ่างเก็บน้าเขื่อนลาตะคองตามเดิมโดยผ่านกังหันน้าเพื่อผลิตไฟฟ้าเสริมระบบเป็นปัจจัยในการพัฒนา
อุตสาหกรรมในภูมิภาคอย่างมากโดยหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นครราชสีมา)
14.3) น้าประปา: การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา โดยการประปาส่วนภูมิภาคเขต
2มีหน่วยบริการ 22 แห่ง ปริมาณน้าผลิต 31,999,140 ลบ.ม. น้าจาหน่าย 24,353,330 ลบ.ม. ในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา ให้บริการน้าประปาเฉพาะในเขตรับผิดชอบ มีผู้ใช้น้า 59,225 ราย ปริมาณการผลิต
38,938,090 ลบ./ปี แหล่งน้าดิบใช้น้าจากอ่างเก็บน้าลาตะคอง
14.4) อินเตอร์เน็ต
จังหวัดนครราชสีมา มีประชากร ทั้งสิ้ น 2,639,226 คน จากข้อมูล สานักงานสถิติ
จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ประชากรที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต ในปี 2560 มีจานวน 1,332,809 คน คิดเป็นร้อยละ
50.5
14.5) แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญ
(1) KORAT SMART CITY
“โคราช เมืองอัจฉริ ยะ” เป็นรูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิตัล หรือ ข้อมูล
สารสนเทศและการสื่อสารในการเพิ่มประสิทธิและคุณภาพของบริการชุมชน เพื่อช่วยในการลดต้นทุน และลดการ
บริโภคของประชากร โดยยังคงเพิ่มประสิทธิภาพให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยได้ในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยจังหวัด
นครราชสี มา มุ่งเน้นด้านการจราจรและขนส่ ง พลั งงาน สาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการจัดการเมืองและชุมชน และการตอบสนองแบบทันท่วงที
(2) KORAT MICE CITY
“โคราช ไมซ์ ซิตี้ ” เป็นรูปแบบธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมบริษัทข้าม
ชาติ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมนานาชาติ และการจัดนิทรรศการ (Meetings, Incentive Travel,
Conventions, Exhibitions) ซึง่ เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แต่มีความแตกต่างจากนักท่องเที่ยวหรือ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วไป โดยอุตสาหกรรมไมซ์สามารถนานักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีคุณภาพ (Quality
Visitors) นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศกลุ่มนี้ มีระดับการใช้จ่ายสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป 3-4 เท่า ดังนั้น จังหวัด
นครราชสีมา จึงมีเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดให้เป็น “โคราช ไมซ์ ซิตี้ ” เพื่อสร้างรายได้และการมีงานทาให้กับ
ประชาชนในพื้นที่
(3) KORAT DRY PORT
จังหวัดนครราชสี มา มีเป้าหมายในการเสนอให้ รัฐ บาลจัดตั้ง ท่าเรือบก (Dry
Port) ในพื้นที่ เพื่อนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทาแผนพัฒนาท่าเรือ
บก ให้เป็นกลไกสาคัญตอบสนองการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของไทยและของประเทศเพื่อนบ้าน
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15) สถานที่ท่องเที่ยวสาคัญ
15.1) แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์/ธรรมชาติ
1) อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตั้งอยู่ที่อาเภอปากช่องและยังอยู่ในเขตพื้นที่ของอีก 3 จังหวัด
นครนายกสระบุรีและปราจีนบุรี
2) น้าตกมวกเหล็กอยู่ที่อาเภอปากช่องและอยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดสระบุรี
3) น้าตกปักธงชัยห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 55 กิโลเมตร
4) น้าตกวะภูแก้วอยู่ในเขตอาเภอสูงเนินแยกจากถนนมิตรภาพที่ตาบลมะเกลือใหม่ไป
ประมาณ 15 กิโลเมตร
5) อ่างเก็บน้ าลาตะคองเป็นโครงการอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่อยู่ริมถนนมิตรภาพบริเวณ
ตาบลลาดบัวขาวอาเภอสีคิ้วเริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2507 เสร็จในปี พ.ศ. 2515 เงินงบประมาณ 249 ล้านบาท
จุน้าได้ 310 ลูกบาศก์เมตรสามารถส่งไปยังพื้นที่นาได้ 238,000 ไร่
6) อ่างเก็บน้าลาพระเพลิงอยู่ในเขตอาเภอปักธงชัย
7) ไทรงาม (อาเภอพิมาย) เป็นต้นไทรขนาดใหญ่ซึ่งงดงามมากมีอายุประมาณ 350 ปี
เหมาะกับการพักผ่อนชมทิวทัศน์ตั้งอยู่ฝั่งแม่น้ามูลห่างจากที่ว่าการอาเภอพิมาย 2 กิโลเมตร
8) อ่างเก็บน้าซับประดู่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ถนนมิตรภาพ ตาบลมิตรภาพ อาเภอสีคิ้ว
9) สวนสัตว์นครราชสีมา ลักษณะเป็นแบบซาฟารีพื้นที่ 545 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ตาบลไชยมงคล อาเภอ
เมืองนครราชสีมา ถนนสายนครราชสีมา – ปักธงชัย ระยะทาง 18 กิโลเมตร
10) อุทยานไม้กลายเป็นหิน ตั้งอยู่ที่บ้านโกรกเดือนห้า หมู่ที่ 7 ตาบลสุรนารี อาเภอเมือง
นครราชสีมา มีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 50 เซนติเมตร จานวนกว่า 10,000 ชิ้น อายุประมาณ 1 – 70 ล้านปี
11) ศูนย์วัฒนธรรมผ้าไหมปักธงชัยอยู่ในเขตตาบลเมืองปัก อาเภอปักธงชัย
12) หาดชมตะวันอยู่ในอาเภอเสิงสาง
13) หาดจอมทองอยู่เหนืออ่างเก็บน้าเขื่อนลามูลบนชายหาดมีความยาวประมาณ 400 เมตร
และกว้างประมาณ 100 เมตร
15.2) แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอารยธรรม
ตารางที่ 11 แสดงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอารยธรรม
จังหวัด
นครราชสีมา
( 35 แห่ง)

แหล่งท่องเทีย่ วหลัก
1.ปราสาทหินพนมวัน
2.ปราสาทหินพิมาย

แหล่งท่องเทีย่ วรอง
1. ปรางค์พะโค
2. กู่พราหมณ์จาศีล
3. ปราสาทนางรา
4. กุฏิฤาษีน้อย
5. แหล่งหินดัดสีคิ้ว
6. ปราสาทโนนกู่
7. ปราสาทเมืองแขก
8. ปราสาทเมืองเก่า
9. โบราณสถานเมืองเสมา
10. ปราสาทหินบ้านถนนหัก
11. ปราสาทห้วยแคน

แหล่งท่องเทีย่ วรอง
ประเภทศิลปะวัฒนธรรม
1. แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท
2. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมาย
3. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติมหาวีร
วงศ์
4. หมู่บ้านด่านเกวียน

แหล่งท่องเทีย่ วเสริม
1. อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
2. อนุสรณ์สถานวีรกรรมบ้านทุ่ง
สัมฤทธิ์
3. วัดเขาจันทร์งาม
(ภาพเขียนสีโบราณ
บนเพิงผาหิน)
4. วัดธรรมจักรเสมาราม
(พระพุทธรูปปางไสยยาสน์)
5. วัดศาลาลอย (อุโบสถแบบศิลปะ
ไทยประยุกต์)
6. ศูนย์วัฒนธรรมสถาบันราชภัฏ
นครราชสีมา
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จังหวัด

แหล่งท่องเทีย่ วหลัก

แหล่งท่องเทีย่ วรอง

แหล่งท่องเทีย่ วรอง
ประเภทศิลปะวัฒนธรรม

แหล่งท่องเทีย่ วเสริม
7. สวนน้าบุ่งตาหลัว่
เฉลิมพระเกียรติ
8. หมู่บ้านปลูกหม่อน
เลี้ยงไหมบ้านหลุ่งประดู่สามัคคี
9. พิพิธภัณฑ์ไม้
กลายเป็นหิน ช้างดึก
ดาบรรพ์และไดโนเสาร์
10. ประตูชุมพล
11. วัดบ้านไร่
12. วัดโนนกุ่ม
(วิหารหลวงพ่อโต)
13. ศูนย์วัฒนธรรมผ้าไหมปักธงชัย
14. อุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่
15. เขื่อนลาตะคลอง
16. โฮมสเตย์บ้านปราสาท
17. สวนสัตว์นครราชสีมา
18 ฟาร์มโชคชัย

ที่มา : สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2560

16) วัฒนธรรม เอกลักษณ์เทศกาล ประเพณี
16.1) เอกลักษณ์สาคัญของจังหวัด
1) อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
2) ภาษาโคราช
3) เพลงโคราช
4) ผ้าไหมหางกระรอก
5) อาหาร หมี่โคราช
6) สัตว์เลี้ยง แมวโคราช
16.2) เทศกาลประเพณีที่สาคัญ
1) ฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม ถึงวันที่ 3 เมษายน
ของทุกปี
2) งานประเพณีแห่เทียนพรรษาโคราช จัดขึ้นในช่วงวันเข้าพรรษา
3) งานประเพณีกินเข่าค่าของดีเมืองสูงเนิน จัดขึ้นในวันเสาร์ – อาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2
ของเดือนมีนาคมทุกปี ณ โบราณสถานปราสาทเมืองแขก อาเภอสูงเนิน ประเพณี “กินเข่าค่า”
4) งานประเพณีแห่เทียนพิมายมีการประกวดต้นเทียนพรรษา การประกวดขบวนแห่เทียน
5) เทศกาลเที่ย วพิมาย และแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้ว ยพระราชทานฯ ระหว่าง
สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายน ทุกปี ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมายและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย
6) งานวันผ้าไหมและของดีเมืองปักธงชัยประมาณกลางเดือนธันวาคมของทุกปี
ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าที่ว่าการอาเภอปักธงชัย
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7) งานตรุษจี น นครราชสี มา จัด ในช่ว งปลายเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี
บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีสวนเมืองทอง สวนอนุสรณ์สถาน
8) งานประเพณีสงกรานต์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน ของทุกปี บริเวณสนาม
หน้าศาลากลางจังหวัดและลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
9) งานเอื้องกุหลาบเหลืองโคราช จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 11 พฤษภาคม บริเวณลาน
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี สวนอนุสรณ์สถาน
10) งานวิส าขาบูชา พุทธบารมี จัดขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ณ ห้อง
MCC HALL ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์สาขานครราชสีมา
11) งานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมของทุกปีบริเวณ
ศูนย์การค้าจตุจักรปากช่อง อาเภอปากช่อง
12) งานประเพณีลอยกระทง พระประทีปพระราชทานฯ จัดขึ้นวันขึ้น 15 ค่า เดือน 12
บริเวณสวนน้าเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (บุ่งตาหลั่ว)
13) งานเทศกาลอาหารย่างโคราช จัดขึ้นเดือนพฤศจิกายน สนามหน้าศาลากลางจังหวัด
14) งานเกษตรแฟร์ปากช่อง จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าว
ฟ่างแห่งชาติ อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
15) งานเบญจมาศบานในม่านหมอก จัดขึ้นในเดือนมกราคมของทุกปี บริเวณสานักงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลไทยสามัคคี ตาบลไทยสามัคคี อาเภอวังน้าเขียว
17) งานปากช่องคาวบอยซิตี้ จัดขึ้นปลายเดือนธันวาคม บริเวณสวนสาธารณเขาแคน
เทศบาลเมืองปากช่อง
17) ด้านการศึกษา
จังหวัดนครราชสีมามีสถาบันการศึกษาหลายแห่ง โดยแบ่งเป็นระดับประถมศึกษา ทั้งหมด 7 เขต และ
มัธยมศึกษา 1 เขต
การแบ่งเขตพื้นที่มัธยมศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จานวน 51 แห่ง
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จานวน25แห่ง
การแบ่งเขตพื้นที่ประถมศึกษา
แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา ทั้งหมด 7 เขต
เขต 1 อาเภอเมืองนครราชสีมาและอาเภอโนนสูง
เขต 2 อาเภอจักราช อาเภอหนองบุญมาก อาเภอห้วยแถลง อาเภอเฉลิมพระเกียรติและ
อาเภอโชคชัย
เขต 3 อาเภอปักธงชัย อาเภอครบุรี อาเภอเสิงสาง และอาเภอวังน้าเขียว
เขต 4 อาเภอสีคิ้ว อาเภอสูงเนินและอาเภอปากช่อง
เขต 5 อาเภอเทพารักษ์ อาเภอพระทองคา อาเภอขามสะแกแสง อาเภอขามทะเลสอ อาเภอโนนไทย
และอาเภอด่านขุนทด
เขต 6 อาเภอสีดา อาเภอบัวลาย อาเภอบ้านเหลื่อม อาเภอแก้งสนามนาง อาเภอคงและอาเภอบัวใหญ่
เขต 7 อาเภอประทาย อาเภอเมืองยาง อาเภอชุมพวง อาเภอลาทะเมนชัย อาเภอพิมายและ
อาเภอโนนแดง
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สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ศูนย์กลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาประชาบดีเถรีวิทยาลัย และศูนย์การศึกษาโคราช
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า สีคิ้ว)
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วนศ.นครราชสีมา)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
วิทยาลัยนครราชสีมา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
สถาบันรัชต์ภาคย์ ศูนย์วิทยบริการจังหวัดนครราชสีมา
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ศูนย์การเรียนรู้จังหวัดนครราชสีมา
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต นครราชสีมา
ตารางที่ 12 แสดงวิทยาลัยในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นครราชสีมา 12 แห่ง
ปีการศึกษา 2560
วิทยาลัย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
วิทยาลัยการอาชีพพิมาย
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง

25,817
5,687
4,146
658
1,988
1,429
2,084
2,486
877
1693
913
990
2,866
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1.2 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
1) ด้านเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์จังหวัด (Gross Provincial Product: GPP)
จั งหวั ดนครราชสี มามีมูล ค่าผลิ ตภัณ ฑ์จัง หวัด (Gross Provincial Product : GPP) เพิ่ มขึ้น อย่า ง
ต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2560 ณ ราคาประจาปี มีมูล ค่า 274,898 ล้ านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ที่มีมูล ค่า
263,578 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.29 สูงเป็นลาดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสูงเป็นลาดั บที่
12 ของประเทศ (จังหวัดระยอง มีมูลค่าสูงเป็นลาดับที่ 1 ของประเทศ ที่มูลค่า 5,022,216 ล้านบาท) อัตราการ
ขยายตัว ร้อยละ 4.5 จากปีก่อน
โครงสร้างของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ของจังหวัดนครราชสีมา ณ ปี พ.ศ.2560 สรุปได้
ดังนี้
1) ภาคการเกษตรมีมูล ค่า 37,961 ล้า นบาท ลดลงจากปีก่อนที่มีมูล ค่า 39,400 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 3.65 เป็นผลมาจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนอาชีพไปทางานภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น รวมทั้งราคา
ผลผลิตตกต่า
2) ภาคนอกการเกษตร มีมูล ค่า 236,938 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีมูล ค่า 222,572
ล้านบาท สาขาที่มีมูลค่าสูงสุด คือ สาขาอุตสาหกรรมมีมูลค่า 81,342 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีมูลค่า
72,962 ล้านบาท เป็นผลมาจากเพิ่มจานวนโรงงานอุตสาหกรรมและเงินทุนเพิ่มขึ้น รองลงมา คือ สาขาการ
ขายส่งและขายปลีก ฯ มีมูลค่า 39,425 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีมูลค่า 36,837 ล้านบาท เป็นผลมา
จากการขยายตัวของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา มีรายได้ต่อหัวต่อปี (GPP per capita) ในปี พ.ศ. 2560 เท่ากับ 110,301 บาท
เป็น ล าดับ ที่ 2 ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ และเป็น ล าดับ ที ่ 34 ของประเทศ เพิ่มขึ้ นจากปี ก่อ น ที่ เท่ ากั บ
104,975 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.07
ข้าวหอมมะลิ
จังหวัดนครราชสีมามีเกษตรกรปลูกข้าวหอมมะลิ ในปี พ.ศ.2560 จานวน 191,954 คน มีพื้นที่
เพาะปลูก 2,763,559 ไร่ มีผลผลิต 1,163,458 ตัน ผลผลิต/ไร่ 421 กิโลกรัม/ไร่ มี มูลค่ารวม 13,962 ล้าน
บาท โดยมูลค่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 16.03 เป็นผลมาจากผลผลิตต่อไร่ และราคาที่เพิ่มขึ้น
ตารางที่ 13 แสดงผลผลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ข้าวหอมมะลิ
พื้นที่เพาะปลูก (ไร่)
ผลผลิต (ตัน)
ผลผลิต (กก./ไร่)
ราคา/ตัน (บาท)
มูลค่ารวม (ล้านบาท)
จานวนเกษตรกร (ราย)

ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ.2560
2,851,840 3,015,869 2,763,559
1,146,440
402
9,560
10,960
160,247

1,266,664
420
9,500
12,033
191,984

1,163,458
421
12,000
13,962
191,954

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น/ลดลง
- 8.37
- 8.15
0.24
26.32
16.03
- 0.02

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
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ข้าวทั่วไป
จังหวัดนครราชสีมามี เกษตรกรปลูกข้าวทั่วไป นอกเหนือจากข้าวหอมมะลิ ในปี พ.ศ.2560
จานวน 90,430 คน มีพื้นที่เพาะ 775,204 ไร่ มีผลผลิต 427,903 ตัน ผลผลิต/ไร่ 552 กิโลกรัม/ไร่ มีมูลค่า
รวม 3,427 ล้านบาท โดยมูลค่ารวมเท่ากับปีก่อน เป็นผลมาจากผลผลิต และผลผลิต/ต่อไร่เพิ่มขึ้น แม้ว่าราคา จะ
ลดลง
ตารางที่ 14 แสดงผลผลิตข้าวทั่วไปในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ข้าวทั่วไป
พื้นที่เพาะปลูก (ไร่)
ผลผลิต (ตัน)
ผลผลิต (กก./ไร่)
ราคา/ตัน (บาท)
มูลค่ารวม (ล้านบาท)
จานวนเกษตรกร (ราย)
ข้าวทั่วไป

ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ.2560 ร้อยละที่เพิ่มขึ้น/ลดลง
1,042,435
732,365
775,204
5.85
458,671
342,660
427,913
24.88
440
550
552
0.36
9,020
10,000
9,750
2.50
4,137
3,427
3,427
96,148
90,430
90,430
ปี พ.ศ.2558

ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ.2560

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น/ลดลง

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

มันสาปะหลัง
จังหวัดนครราชสีมามีเกษตรกรปลูกมันสาปะหลัง 74,198 คน มีพื้นที่เพาะ 1,685,838 ไร่ มี
ผลผลิต 6,764,882 ตัน ผลผลิต/ไร่ 4,042 กิโลกรัม/ไร่ มีมูลค่ารวม 18,129.88 ล้านบาท โดยมูลค่ารวม
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นผลมาจาก จานวนเกษตรกร ผลผลิต/ไร่ และราคา เพิ่มขึ้น แม้ว่า พื้นที่เพาะปลูก และ
ผลผลิตจะลดลง
ตารางที่ 15 แสดงผลผลิตข้าวมันสาปะหลังในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
มันสาปะหลัง
พื้นที่เพาะปลูก (ไร่)
ผลผลิต (ตัน)
ผลผลิต (กก./ไร่)
ราคา/ตัน (บาท)
มูลค่ารวม (ล้านบาท)
จานวนเกษตรกร (ราย)

ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ.2560 ร้อยละที่เพิ่มขึ้น/ลดลง
1,888,740 1,705,838 1,685,838
- 1.17
7,155,291 6,823,352 6,764,882
- 0.86
4,046
4,000
4,042
1.06
2,200
1,800
2,680
48.89
15,742 12,282.03 18,129.88
47.61
78,270
73,036
74,198
1.59

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

โคเนื้อ
จังหวัดนครราชสีมามีผู้เลี้ยงโคเนื้อในปี พ.ศ.2560 จานวน 35,588 คน มีจานวนฟาร์มตาม
มาตรฐานของกรมปศุสัตว์ จานวน 1 แห่ง จานวนโคเนื้อ 245,126 ตัว คิดเป็นมูลค่ารวม 9,805,040,000 บาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นผลมาจาก จานวนโคเนื้อที่เลี้ยง จานวนผู้เลี้ยงโคเนื้อ และราคาโคเนื้อมีชีวิต เพิ่มขึ้น
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ตารางที่ 16 แสดงผลผลิตโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
โคเนื้อ
จานวนฟาร์มตามมาตรฐาน
ของกรมปศุสัตว์ (แห่ง)
จานวนโคเนื้อที่เลี้ยง (ตัว)
จานวนเกษตรกรที่เลี้ยง(ราย)
ราคาเฉลี่ยเนื้อชาแหละแล้ว
(บาท/กก.)
ราคาโคเนื้อมีชีวิตเฉลี่ย
(บาท/ตัว)
มูลค่ารวม (เฉลี่ย/ตัว x
จานวนโค) (บาท)

ปี พ.ศ.2558

ปี พ.ศ. 2559

ร้อยละที่
เพิ่มขึ้น/
ลดลง

ปี พ.ศ.2560

1

1

1

-

226,610
32,436

204,584
29,587

245,126
35,588

19.82
20.28

260

300

280

30,800

32,000

40,000

25.00

6,979,588,000 6,546,688,000 9,805,040,000

49.77

จานวนโรงฆ่าสัตว์ (แห่ง)

13

15

13

-

6.67

- 13.33

ที่มา : สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

แพะ
จังหวัดนครราชสีมามีผู้เลี้ยงแพะในปี พ.ศ.2560 จานวน 704 คน มีจานวนฟาร์มตามมาตรฐาน
ของกรมปศุสัตว์ จานวน 1 แห่ง จานวนแพะ 27,923 ตัว คิดเป็นมูลค่ารวม 128,445,800 บาท เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน เป็นผลมาจาก จานวนแพะที่เลี้ยง จานวนผู้เลี้ยง และราคาแพะมีชีวิตเพิ่มขึ้น
ตารางที่ 17 แสดงผลผลิตแพะในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
แพะ

ปี พ.ศ.
2558

จานวนฟาร์มตามมาตรฐาน
1
ของกรมปศุสัตว์ (แห่ง)
จานวนแพะที่เลี้ยง (ตัว)
10,957
จานวนเกษตรกรที่เลี้ยง(ราย)
306
ราคาเฉลี่ยเนื้อชาแหละแล้ว
(บาท/กก.)
320
ราคาเฉลี่ย (บาท/ตัว)
2,520
มูลค่ารวม (เฉลี่ย/ตัว x
จานวนแพะ)
27,611,640
จานวนโรงฆ่าสัตว์ (แห่ง)
0

ปี พ.ศ. 2559

ปี พ.ศ. 2560

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น/
ลดลง

1

1

-

12,127
296
330

27,923
704
320

130.25
137.84
3.03

3,080
4,600
37,351,160 128,445,800
0

-

49.35
243.89

0

0

ที่มา : สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
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แกะ
จังหวัดนครราชสีมามีผู้เลี้ยงแกะในปี พ.ศ.2560 จานวน 27คน มีจานวนฟาร์มตามมาตรฐาน
ของกรมปศุสัตว์ จานวน 1 แห่ง จานวนแกะ 861 ตัว คิดเป็นมูลค่ารวม 2,152,500 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
เป็นผลมาจาก จานวนแกะที่เลี้ยง จานวนผู้เลี้ยง เพิ่มขึ้น แม้ราคาแกะมีชีวิตจะลดลง
ตารางที่ 18 แสดงผลผลิตแกะในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
แกะ

ปี พ.ศ. 2558

จานวนฟาร์มตาม
มาตรฐานของกรมปศุสัตว์
(แห่ง)
จานวนแกะที่เลี้ยง (ตัว)
จานวนเกษตรกรที่เลี้ยง
(ราย)
ราคาเฉลี่ยเนื้อชาแหละ
แล้ว(บาท/กก.)
ราคาเฉลี่ย (บาท/ตัว)
มูลค่ารวม (เฉลี่ย/ตัว x
จานวนแกะ)
จานวนโรงฆ่าสัตว์ (แห่ง)

ปี พ.ศ. 2559

ปี พ.ศ. 2560

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น/
ลดลง

1

1

1

-

625
25

352
23

861
27

144.60
17.39

340

360

340 -

5.56

2,800
1,750,000

2,660
936,320

2,500 2,152,500

6.02
129.89

-

-

-

-

ที่มา : สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

มูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
จังหวัดนครราชสีมามีมูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ในปี พ.ศ.2560 จานวน 4,424.02
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 132.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.99
ตารางที่ 19 แสดงมูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ.
2555
2556
2557
2558
2559
2560

มูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ของจังหวัด (ล้านบาท)
4,201.80
3,535.55
2,853.91
3,624.99
4,291.53
4,424.02

มูลค่าที่เพิ่มขึ้น/
ลดลง (ล้านบาท)
-666.25
-681.64
771.08
666.54
132.49

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น/
ลดลง
-18.84
-23.88
21.27
15.53
2.99

ที่มา : สานักงาพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
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รายได้และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน
จังหวัดนครราชสีมามีจานวนครัวเรือน ในปี พ..2560 จานวน 745.26 ครัวเรือน ลดลงจากปีก่อน
31 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 3.97 มีรายได้/ครัวเรือนเฉลี่ย จานวน 24,429 บาท/ครัวเรือน/ปี ลดลงจากปี
ก่อนที่มีรายได้เฉลี่ย 26,376 บาท/ครัวเรือน/ปี จานวน 1,947 บาท/ครัวเรือน/ปี คิดเป็นร้อยละ 7.38 มี
รายจ่าย/ครัวเรือนเฉลี่ย 17,841 บาท ลดลงจากปีก่อนที่ 18,489 บาท จานวน 648 บาท คิดเป็นร้อยละ
3.50 มีการออมเฉลี่ย 7,731 บาท/ครัวเรือน/ปี ลดลงจากปีก่อนที่มีการออม 4,708 บาท/ครัวเรือน/ปี จานวน
3,023 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.21 และมีหนี้สินครัวเรือนเฉลี่ย 223,239 บาท/ครัวเรือน/ปี ลดลงจากปีก่อนที่
มีหนี้สินครัวเรือน 245,760 บาท จานวน 22,521 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.16 และสัดส่วนคนยากจน คิดเป็น
ร้อยละ 9.00 ลดลงจากปีก่อนที่มีร้อยละ 11.60 จานวน 3.00
ตารางที่ 20 แสดงรายได้และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนจังหวัดนครราชสีมา
ร้อยละที่
จานวนที่
ปี พ.ศ.2559 ปี พ.ศ.2560
เพิ่มขึ้น /
เพิ่มขึ้น /ลดลง
ลดลง
740.87
776.06
745.26
-31
-3.97

ปี พ.ศ.
รายการ
2558

จานวนครัวเรือน
(พันครัวเรือน)
รายได้/ครัวเรือนเฉลี่ย (บาท/ 22,479
ครัวเรือน)
18,645
รายจ่าย/ครัวเรือน
6,861
การออม (บาท/ครัวเรือน/ปี)
หนี้สินครัวเรือน (บาท/
170,703
ครัวเรือน/ปี)
สัดส่วนคนยากจน (ร้อยละ)
17.06

26,376

24,429

- 1,947

- 7.38

18,489
4,708
245,760

17,841
7,731
223,239

- 648
3,023
- 22,521

- 3.50
64.21
-9.16

11.60

9.00

- 3 - 22.41

ที่มา : สานักงาพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา

การท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดนครราชสีมา มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ในปี พ.ศ.2560 มีแหล่งท่องเที่ยวรวม 186 แห่ง
ประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รวม 14 แห่ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต รวม 13 แห่ง แหล่งท่องเที่ยว เชิง
ศิลปะวัฒนธรรม และแหล่งมรดกโลกรวม 4 แห่ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการรวม 34 แห่ง แหล่งท่องเที่ยว เชิง
ศาสนาและความเชื่อรวม 18 แห่ง และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสันนทนาการและบันเทิง รวม 103 แห่ง
ตารางที่ 21 แสดงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต
แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรม และแหล่งมรดกโลก
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

2558
14
12
4
34

2559
14
13
4
34

2560
14
13
4
34
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ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาและความเชื่อ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสันนทนาการและบันเทิง
รวมทั้งสิ้น

2558
18
102
184

2559
18
103
186

2560
18
103
186

ที่มา : สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

รายได้จากการท่องเที่ยว
จังหวัดนครราชสีมามีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ ในปี พ.ศ.2560 จานวน 8,321,239 คน เพิ่มขึ้น
จานวน 41,668 คน จากปีก่อนที่มีนักท่องเที่ยว จานวน 7,879,571 คน คิดเป็นร้อยละ 5.61 ในจานวน
นักท่องเที่ยวในปี พ.ศ.2560 แบ่ งเป็น นักท่องเที่ยวชาวไทย 8,173,786 คน และชาวต่างประเทศ จานวน
147,453 คน ทาให้จังหวัดนครราชสีมา มีรายได้จากการท่องเที่ยว ในปี พ.ศ.2560 รวม 17,418.41 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 1,600 ล้านบาท จากปีก่อนที่มีรายได้รวม 15,818.21 ล้านบาท
ตารางที่ 22 แสดงจานวนรายได้และนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
รายการ

ปี พ.ศ.
2557

ปี พ.ศ.
2558

ปี พ.ศ.
2559

1) รวมจานวนนักท่องเที่ยว
7,063,059 7,879,571 8,321,239
ทั้งหมด (คน)
1.1)จานวนนักท่องเที่ยว 6,930,725 7,737,834 8,173,786
ชาวไทย (คน)
1.2) จานวนนักท่องเที่ยว 132,334 141,737 147,453
ชาวต่างชาติ (คน)
2) จานวนนักท่องเที่ยว
4,288,553 4,799,748 5,092,956
อาเภอเมือง+วังน้าเขียว (คน)
3) รายได้จากนักท่องเที่ยว
(ล้านบาท)

13,511.26 15,818.21 17,418.41

ร้อยละที่
เพิ่มขึ้น/
ลดลง
441,668
5.61

จานวนที่
เพิ่มขึ้น/ลดลง

435,952

5.63

5,716

4.03

293,208

6.11

1,600

10.12

ที่มา : สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

2) ด้านสังคมและความมัน่ คง
ประชากร
จังหวัดนครราชสีมา มีประชากรในปี พ.ศ.2560 จานวน 2,639,226 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มี
ประชากร 2,631,435 คน จานวน 7,791 คน คิดเป็นร้อยละ 0.30 โดยมีประชากรชาย จานวน 1,301,249
คน ประชากรหญิง 1,337,977 คน (หญิงมากกว่าชาย) มีความหนาแน่นของประชากร จานวน 128.78 คน/
ตารางเมตร เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ค่า 128.40 คน/ตารางเมตร
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ตารางที่ 23 แสดงจานวนประชากรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ประชากร
ชาย
หญิง

พ.ศ.2558

1,296,203
1,329,297
รวม 2,625,500
ขนาดพื้นที่ (ตรม.)
20,493.96
ความหนาแน่นประชากร
128.11
(คน/ตรม.)

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

1,297,919 1,301,249
1,333,516 1,337,977
2,631,435 2,639,226
20,493.96 20,493.96
128.40
128.78

จานวนที่
เพิ่มขึ้น/
ลดลง
3,330
4,461
7,791
0

ร้อยละที่
เพิ่มขึ้น/ลดลง
0.26
0.33
0.30
0.00
0.30

ที่มา สานักงานสถิติแห่งชาติ

ผลิตภาพแรงงาน
จังหวัดนครราชสีมา มีผลิตภาพแรงงาน ในปี พ.ศ.2559 จานวน 202,399บาท/คน/ปี เพิ่มขึ้น
จากปีก่อนที่มี 183,783 บาท/คน/ปี จานวน 18,616 บาท/คน/ปี คิดเป็นร้อยละ 10.13 เนื่องจากมีการ
พัฒนาฝีมือแรงงานเพิ่มขึ้น
ตารางที่ 24 แสดงผลิตภาพแรงงานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภาพแรงงาน
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
จานวนที่
ร้อยละที่
(บาท/คน/ปี)
2556
2557
2558
2559 เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
นครราชสีมา
103,366 114,298 183,783 202,399
18,616
10.13
ที่มา สานักงานสถิติแห่งชาติ

การศึกษา
จังหวัดนครราชสีมา มีจานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป ในปี พ.ศ.2560
จานวน 7.88 ปี เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มี จานวน 7.78 ปี
ตารางที่ 25 แสดงจานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด
นครราชสีมา

จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป (ปี)
2556
2557
2558
2559
2560
7.90
8.10
7.62
7.78
7.88

ที่มา สานักงานสถิติแห่งชาติ

จังหวัดนครราชสีมา มีผ ลสัมฤทธิ์การศึกษา O-Net มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปี พ.ศ.2560 คิดเป็น
ร้อยละ 38.36 ลดลงจากปีก่อนที่ร้อยละ 41.35
ตารางที่ 26 แสดงผลสัมฤทธิ์การศึกษา O-Net มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ผลสัมฤทธิ์การศึกษา O-Net มัธยมศึกษาปีที่ 3
จังหวัด
2557
2558
2559
2560
นครราชสีมา
43.35
40.98
41.35
38.36
ที่มา สานักงานสถิติแห่งชาติ
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จังหวัดนครราชสีมา มีผลสัมฤทธิ์การศึกษา O-Net มัธยมศึกษาตอนปลาย ในปี พ.ศ.2560 คิดเป็น
ร้อยละ 31.31 ลดลงจากปีก่อนที่มีร้อยละ 33.00
ตารางที่ 27 แสดงผลสัมฤทธิ์การศึกษา O-Net มัธยมศึกษาตอนปลาย ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (%)
จังหวัด
2557
2558
2559
2560
36.30
33.50
33.00
31.31
จังหวัดนครราชสีมา
ที่มา สานักงานสถิติแห่งชาติ

ด้านสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา มีบุคลากรทางการแพทย์ทั้งภาครัฐ ในปี พ.ศ.2560 ได้แก่ แพทย์ 1,126 คน คิด
เป็นอัตราส่วนต่อประชากรของจังหวัด เท่ากับ 2,332 คน ทันตแพทย์ 281 คน คิดเป็นสัดส่วนต่อประชากรของ
จังหวัด เท่ากับ 9,343 คน เภสัช กร 411 คน คิดเป็นสัดส่ว นต่อประชากรของจังหวัด เท่ากับ 6,388 คน
พยาบาล 4,893 คนคิดเป็นสัดส่วนต่อประชากรของจังหวัด เท่ากับ 536 คน พยาบาลเทคนิค 46 คน คิดเป็น
สัดส่วนต่อประชากรของจังหวัด เท่ากับ 57076คน (ประชากรจังหวัดนครราชสีมา 2,625,500คน)
ตารางที่ 28 แสดงจานวนบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
บุคลากร
แพทย์
ทันตแพทย์
เภสัชกร
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลเทคนิค

2557
826
190
355
4,529
164

2558
932
197
342
4,511
87

2559

2560

882
184
338
4,436
74

1,126
281
411
4,893
46

จานวน
ร้อยละที่
เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
244
27.66
97
52.72
73
21.60
457
10.30
28
-37.84

ที่มา : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา พบผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจ ในปี พ.ศ.2559 จานวน 917 คน/ประชากรแสน
คนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่พบ จานวน 873 คน/ประชากรแสนคน โรคเบาหวาน พบ 1,322 คน/ประชากรแสนคน
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่พบ 1,218 คน/ประชากรแสนคน โรคหลอดเลือกสมอง พบ 608 คน/ประชากรแสนคน
เพิ่มขึ้น จากปี ก่อนที่พบ 55 คน/ประชากรแสนคน โรคความดันโลหิตสูง พบ 2,055 คน/ประชากรแสนคน
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่พบ 1,868 คน/ประชากรแสนคน และโรคมะเร็ง พบ 1,104 คน/ประชากรแสนคน เพิ่มขึ้น
จากปีก่อนที่พบ 1,868 คน
ตารางที่ 29 แสดงจานวนประเภทของโรคในพื้นทีจ่ ังหวัดนครราชสีมา
รายการ (หน่วย : รายต่อประชากรแสนคน)
2557
2558
2559
โรคหัวใจ
743
873
917
โรคเบาหวาน
1,064
1,218
1,322
โรคหลอดเลือดสมอง
461
550
608
โรคความดันโลหิตสูง
1,636
1,868
2,055
โรคมะเร็ง
888
1,041
1,104
ที่มา : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
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ด้านความยากจน
จังหวัดนครราชสีมา มีประชากรคิดเป็นร้อยละที่อยู่ใต้เส้นความยากจน พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 9.00
ตารางที่ 29 แสดงร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
สัดส่วนคนยากจนปี พ.ศ.
จังหวัด
2554
2555
2556
2557
2558
นครราชสีมา
14.64
16.05
17.43 17.06 11.60

2559
9.00

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ

ด้านอาชญากรรม
คดีที่น่าสนใจ
จังหวัดนครราชสีมา มีคดีที่น่ าสนใจในปี พ.ศ.2560 ประกอบด้วย คดีโจรกรรมรถจักรยานยนต์ จานวน
23 คดี ลดลงจากปีก่อน 2 คดี คดีโจรกรรมรถยนต์ 5 คดี ลดลงจากปีก่อน 8 คดี คดีฉ้อโกง จานวน 183 คดี
ลดลงจากปีก่อน จานวน 31 คดี คีดยักยอกทรัพย์ จานวน 92 คดี ลดลงจากปีก่อน 23 คดี
ตารางที่ 30 แสดงจานวนคดีที่น่าสนใจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
คดีที่น่าสนใจ
โจรกรรมรถจักรยานยนต์
โจรกรรมรถยนต์
ฉ้อโกง
ยักยอกทรัพย์
รวม

2558

2559

20
24
194
161
399

จานวนที่
เปลี่ยนแปลง
2
8
31
23
64

2560

25
13
214
115
367

23
5
183
92
303

ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลง
8.00
1.54
4.49
0.00
7.44

ที่มา สานักงานตารวจแห่งชาติ

คดีอุกฉกรรจ์
จังหวัดนครราชสีมา มีคดีอุกฉกรรจ์ ในปี พ.ศ.2560 จานวน 59 คดี ประกอบด้วย คดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
จานวน 39 คดี เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9 คดี คดีปล้นทรัพย์ – คดี ลดลงจากปีก่อน 1 คดี คดีชิงทรัพย์ 13 คดี ลดลง
จากปีก่อน 7 คดี คดีวางเพลิง 7 คดี เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4 คดี
ตารางที่ 31 แสดงจานวนคดีอุกฉกรรจ์ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
คดีอุกฉกรรจ์
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ปล้นทรัพย์
ชิงทรัพย์
ลักพาเรียกค่าไถ่
วางเพลิง
รวม

2558
27
0
21
0
5
53

2559
30
1
20
3
54

2560
39
0
13
0
7
59

จานวนที่
เปลี่ยนแปลง
-

9
1
7
4
5

ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลง
30.00
- 100.00
- 35.00
0
133.33
0
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คดียาเสพติด
จังหวัดนครราชสีมา มีคดียาเสพติด ในปี พ.ศ.2560 ประกอบด้วย คดียาบ้า 9,193 คดี ลดลงจากปีก่อน
คดีกัญชา จานวน 389 คดี ลดลงจากปีก่อน คดีเฮโรอีน จานวน 1 คดี ลดลงจากปีก่อน คดียาไอซ์ จานวน 214
คดี เพิ่มขึ้นจากปีก่อน คดีสารระเหย จานวน 31 คดี ลดลงจากปีก่อน และคดียาเสพติดอื่น ๆ จานวน 54 คดี
ลดลงจากปีก่อนเช่นเดียวกัน
ตารางที่ 32 แสดงจานวนคดียาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
สถิติจับกุมคดียาเสพติด
2558
2559
2560
1. ยาบ้า
9,120
9,193
4,266
2. กัญชา
637
690
389
3. เฮโรอีน
2
3
1
4. ยาไอซ์
110
131
214
5. สารระเหย
212
218
31
6. อื่นๆ
98
56
54
ที่มา ข้อมูลปี 2555 - 2559 สานักงานตารวจภูธรภาค 3 และหนังสือรายงานผลการดาเนินงานของสานักงาน ปปส.

ด้านความมั่นคง
พื้นที่การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง
สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ร่วมกับ
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ดาเนินการขับเคลื่อนให้เป็นรู ปธรรม รวมทั้งร่วมกับหน่วยงาน
ของรัฐในพื้นที่จัดทาแผนงานด้านความมั่นคงในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
จัดทาแผนปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
จังหวัดนครราชสีมา พิจารณาแล้ว เพื่อ ให้การกาหนดแผนงาน/โครงการของหน่วยงานด้านความมั่นคงที่
เกี่ยวข้องลงสู่พื้นที่เป้าหมายตามลาดับความสาคัญเร่งด่วนของพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของจังหวัด เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย โดยจัดลาดับความสาคัญเร่งด่วนพื้นที่การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของจังหวัด เพื่อให้เ ป็นพื้นที่
เป้าหมายในแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด จากพื้นที่
32 อาเภอ โดยกาหนดเป็นพื้นที่พัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ลาดับแรก 57 ตาบล 90 หมู่บ้าน ดังนี้
ตารางที่ 33 แสดงพื้นที่การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ลาดับ
1

อาเภอ
ปากช่อง

2

ครบุรี

ตาบล
คลองม่วง
จันทึก
หนองสาหร่าย
ขนงพระ
โป่งตาลอง
ลาเพียก
จระเข้หิน
บ้านใหม่
โคกกระชาย

หมู่ที่
1-12
1
5
7
4
8
5
9
12
10
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ตารางที่ 33 แสดงพื้นที่การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ลาดับ
3

อาเภอ
บัวลาย

4

ประทาย

5
6
7

สีดา
โนนสูง
ด่านขุนทด

8

ชุมพวง

9

เมืองนครราชสีมา

ตาบล
โนนจาน
บัวลาย
หันห้วยทราย
ทุ่งสว่าง
หนองตาดใหญ่
ใหม่
กุดพิมาน
ตะเคียน
ห้วยบง
หนองไทร
โนนตูม
ตลาดไทร
โนนรัง
โคกสูง
หนองระเวียง
จอหอ
โคกกรวด
หนองบัวศาลา
สีมุม
พะเนา
บ้านโพธิ์
ตลาด

หมู่ที่
1
1
8
4
3
13
6,10,13
16
9
4
4,7,9,12
6,15,18
14
1,7
7
1,6,8
13
4
3,4
1,5
1
5

ที่มา : ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การจัดลาดับความสาคัญเร่งด่วนพื้นที่การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 251

สาหรับลาดับถัดไปให้เป็นไปตามประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การจัดลาดับความสาคัญเร่งด่วน
พื้นที่การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2561
พื้นที่เป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา ได้กาหนดพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาในหมู่บ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และ
หมู่บ้านล้าหลัง เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน และอาเภอ ได้เสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนในหมู่บ้านดังกล่าว ให้
หมดไป ประกอบด้วย หมู่บ้านต่าง ๆ ดังนี้
ตารางที่ 34 บัญชีสรุปหมู่บ้านที่คาดว่าจะขาดแคลนน้าอุปโภค บริโภค จังหวัดนครราชสีมา ประจาปี พ.ศ. 2562
ลาดับ
1
2

อาเภอ
ด่านขุนทด (1 ต. 1. ม.)
ลาทะเมนชัย (1 ต. 3 ม.)

ตาบล
ตะเคียน
ช่องแมว

3

วังน้าเขียว (1 ต. 3 ม.)

อุดมทรัพย์

หมู่ที่
11
1
15
17
4
11
16

ชื่อบ้าน
หนองชิงโค
ปลักอีแรต
ใหม่สามัคคี
หนองคลอง
ตะกุดรัง
ห้วยน้าเค็ม
ซับพลู
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ลาดับ
4

อาเภอ
ขามสะแกแสง (3 ต. 11 ม.)

ตาบล
ขามสะแกแสง
พะงาด

โนนเมือง
5

สูงเนิน (5 ต. 22 ม.)

บุ่งขี้เหล็ก

โนนค่า
มะเกลือเก่า

หนองตะไก้
เสมา

หมู่ที่
7
1
5
6
7
8
9
10
3
6
9
4
5
6
7
8
10
11
12
13
4
6
8
7
9
17
18
19
3
4
10
9
15

ชื่อบ้าน
โนนหญ้าคา
โนนประดู่
ดอนพะงาด
มะเกลือ
ดอนใหญ่
หนองไอ้เผือก
หนองบอน
บ้านใหม่
หนองกกไม้พอก
สระแจง
เมืองชัยพัฒนา
บ้านทัดทา
บ้านบุ้งขี้เหล็ก
บ้านกุดเวียน
บ้านหนองเอื้อง
บ้านมะม่วง
บ้านดอน
บ้านโคกมะกอก
บ้านโคกมะกอก
บ้านใหม่สมบูรณ์
บ้านกุดหัวช้าง
บ้านโคกหินเหล็กไฟ
บ้านหนองหอย
บ้านบุตาสง
บ้านวังรางน้อย
บ้านโสกจานพัฒนา
บ้านมะเกลือเก่า
บ้านมะเกลือเก่าพัฒนา
บ้านกุดขมิ้น
บ้านสองคร
บ้านสองครเหนือ
บ้านส้มกงาม
บ้านอยู่เจริญ
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ตารางที่ 34 บัญชีสรุปหมู่บ้านที่คาดว่าจะขาดแคลนน้าอุปโภค บริโภค จังหวัดนครราชสีมา ประจาปี พ.ศ. 2562
ลาดับ
6

อาเภอ
ปากช่อง (4 ต. 12 ม.)

ตาบล
วังกระทะ
ขนงพระ
โป่งตาลอง

จานวน 6 อาเภอ

หนองน้าแดง
15 ตาบล

หมู่ที่
7
10
11
8
9
15
1
4
7
8
13
11

ชื่อบ้าน
คลองป่าหมู
เขาแก้ว
ดอนสว่าง
หนองตะกู
เขาจันทร์หอม
ทรัพย์ศรีมงคล
โป่งตาลอง
ปอหู
สระน้าใส
ตะเคียนงาม
โป่งฉนวน
มอระหาด
52 หมู่บ้าน

ตารางที่ 35 บัญชีมอบหมายรับผิดชอบหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 1 (หมู่บ้านล้าหลัง) จากข้อมูล กชช. 2 ค
ปี 2560 จังหวัดนครราชสีมา
ลาดับ
1

อาเภอ
เสิงสาง

ตาบล
เสิงสาง

สุขไพบูลย์
โนนสมบูรณ์
บ้านราษฎร์
ขุย
ช่องแมว

2

ลาทะเมนชัย

3

โนนแดง

4

ชุมพวง

5
6
7

ประทาย
เทพารักษ์
ด่านขุนทด

ทุ่งสว่าง
บึงปรือ
กุดพิมาน

8
9

ปากช่อง
สูงเนิน

จันทึก
บุ้งขี้เหล็ก

โนนตาเถร
โนนแดง
หนองหลัก
โนนรัง

หมู่ที่
1
4
8
14
2
2
6
7
12
19
9
14
3
12
13
4
3
10
13
16
9
15
11

ชื่อบ้าน
เสิงสาง
ซับ
รุ่งเรืองพัฒนา
ไผ่สามัคคี
ดอนแขวน
โคกน้อย
ราษฎร์พัฒนา
หนองไผ่
หนองจานใต้
หนองกุง
ตลาดโนนตาเถร
หนองตาโล
หนองหลัก
ใหม่ปฎิรูป
ใหม่พัฒนา
ทุ่งสว่าง
เกาะแหลม
ดอนน้อย
พิงพิมาน
โกรกลึกพัฒนา
หินเพิง
ซับมะละกอ
โคกมะกอก
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ตารางที่ 35 บัญชีมอบหมายรับผิดชอบหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 1 (หมู่บ้านล้าหลัง)
ลาดับ
10

อาเภอ
เมืองนครราชสีมา

11
12
13
14
15
15
16

สีคิ้ว
ครบุรี
วังน้าเขียว
หนองบุญมาก
โชคชัย
ปักธงชัย
จักราช

ตาบล
สีมุม
บ้านโพธิ์
ตลาด
ลาดบัวขาว
เฉลีบง
ระเริง
หนองหัวแรด
ท่าเยี่ยม
เมืองปัก
จักราช

หมู่ที่
4
9
5
2
9
13
13
7
7
6

ชื่อบ้าน
สีมุม
ลองตอง
กระฉอด
ลาดบัวขาว
คลองสาราญ
วังสัปรด
พงพัฒนา
ดอนไพล
หนองไผ่
โคกซาด

3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตารางที่ 36 แสดงพื้นที่ประเภท/จานวนพื้นที่ป่า จังหวัดนครราชสีมา
พื้นที่ (ตร.กม.)
2557
2558
ป่าสงวนแห่งชาติ
7,782.78
7,782.78
อุทยานแห่งชาติ
2,260.00
2,260.00
วนอุทยาน
0.56
0.56
ป่าไม้ถาวรของชาติ
170.70
170.70
พื้นที่อนุรักษ์เพิ่มเติม
21.52
21.52
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
8.00
8.00
รวม 10,243.56
10,244
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศ สานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้

2559
7,782.78
2,260.56
170.70
21.52
240.32
10,475.88

2560
7,804.59
2,260.56
170.70
21.52
240.32
10,497.69

1.3) ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมาได้มอบหมายให้อาเภอทั้ง 32 อาเภอ จัดการประชุมประชาคมเพื่อรับทราบข้อมูล
สภาพปัญหา ความต้องการของพื้นที่ โดยใช้หลักการบริหารงานยุทธศาสตร์ “กลุ่มอาเภอ” เป็นรูปแบบใหม่ของ
การบริ ห ารงานแบบบู ร ณาการของจั งหวัด เพื่อให้ มีความเหมาะสมมากขึ้นในรูปของการรวมกลุ่ ม อาเภอที่ มี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงในด้านต่างๆเข้าด้วยกัน ซึ่งจะช่วยให้การวางกรอบการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
เป็นไปอย่างมีระบบและร่วมกันแก้ไขปัญหาระหว่างอาเภอได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทาง
ในการรวมกลุ่มอาเภอ ๓ ประการ คือ
1) ยึดลักษณะเขตพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมและรอยต่อระหว่างอาเภอเชื่อมโยงถึงกัน
2) มีศักยภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาอาเภอที่สอดคล้องเกื้อหนุนกัน
3) มีความเกี่ยวเนื่องทางเศรษฐกิจ การผลิต การค้า และการลงทุนเพื่อมูลค่าเพิ่มและการได้เปรียบในการ
แข่งขันร่วมกัน รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างอาเภอ โดยแบ่งกลุ่ม
อาเภอออกเป็น ๖ กลุ่ม ดังนี้
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1) อาเภอเมืองนครราชสีมา*, อาเภอสีคิ้ว, อาเภอปากช่อง, อาเภอสูงเนิน,อาเภอเฉลิมพระเกียรติ,
อาเภอขามทะเลสอ
2) อาเภอโชคชัย*, อาเภอปักธงชัย, อาเภอวังน้าเขียว, อาเภอครบุรี, อาเภอเสิงสาง
3) อาเภอพิมาย*, อาเภอชุมพวง, อาเภอโนนแดง, อาเภอประทาย,อาเภอลาทะเมนชัย, อาเภอเมืองยาง
4) อาเภอจักราช*,อาเภอโนนสูง, อาเภอห้วยแถลง, อาเภอหนองบุญมาก,อาเภอโนนไทย
5) อาเภอด่านขุนทด*, อาเภอเทพารักษ์, อาเภอพระทองคา, อาเภอขามสะแกแสง,
6) อาเภอบัวใหญ่* ,อาเภอบัวลาย ,อาเภอแก้งสนามนาง ,อาเภอสีดา ,อาเภอบ้านเหลือม ,อาเภอคง
รวมทั้งจัดประชุมประชาคมในแต่ล ะอาเภอด้วย เพื่อรับทราบสถานการณ์ปัญหา ความต้องการ และแนวทางการ
พัฒนาพื้นที่ โดยแบ่งเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความมั่นคง และการบริหาร
จัดการ สรุปผลดังนี้
(1) ด้านเศรษฐกิจ
1.1 จัดหาแหล่งกักเก็บ และพัฒนาระบบส่งน้าทั้งในเขตและนอกเขตชลประทานเพื่อการเกษตรกรรมให้
เพียงพอทุกฤดูกาลในพื้นที่ 32 อาเภอ
1.2 ก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่งทั้งใน และระหว่างหมู่บ้าน/ชุมชน ตาบล อาเภอ
ให้สะดวกปลอดภัย และรวดเร็วในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ให้ครอบคลุมพื้นที่ 32 อาเภอ
1.3 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประชาชน ในพื้นที่ 32 อาเภอ
(2) ด้านสังคม
2.1 แก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้าของรายได้ในพื้นที่ 32 อาเภอ
2.2 จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างทั่วถึงในพื้นที่ 32 อาเภอ
2.3 การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ในพื้นที่ 32 อาเภอ
(3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 จัดให้มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกัน และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึงและ
จริงจัง ต่อเนื่องในพื้นที่ 32 อาเภอ
3.2 จัดให้มีระบบการกาจัดขยะอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเพียงพอในพื้นที่ 32 อาเภอ
3.3 ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้า ในพื้นที่ 32 อาเภอ
(4) ด้านความมั่นคง
4.1 เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติในพื้นที่ 32 อาเภอ
4.2 การป้ องกัน และปราบปรามปัญหายาเสพติด แรงงานต่างด้า ว การค้ามนุษย์ การบุกรุกทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การก่อการร้ายและอาญากรรมข้ามชาติ การป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ การป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัด การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัยในพื้นที่ 32 อาเภอ
(5) ด้านบริหารจัดการภาครัฐ
5.1 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของรัฐเพื่อรองรับ MICE city,
Smart city, Dry port และด้านอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของประชาชน ในพื้นที่ 32 อาเภอ
5.2 เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาองค์กร รองรับ MICE city, Smart city, Dry port และด้านอื่นๆ เพื่อให้
เกิดความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ 32 อาเภอ
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1.4) ข้อมูลสรุปผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ที่ผ่านมา
สรุปผลการดาเนินงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับเป้าประสงค์
แต่ละประเด็น ยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา
************
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
ผลการเปรียบเทียบ
ปัญหาอุปสรรค
เชิงยุทธศาสตร์
1. อัตราการ
1. เพื่อขยายอัตรา - ยังไม่สามารถเป็น - เนื่องจากพื้นดิน
เปลี่ยนแปลงของ
การเจริญเติบโตทาง ศูนย์กลาง
ส่วนใหญ่เป็นดินเค็ม
รายได้เฉลี่ยของ
เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมอาหาร - ขาดน้าในการ
ครัวเรือนในจังหวัด 2. เพื่อสร้าง
แปรรูป ฯ ตาม
เพาะปลูก
(8.95%)
เสถียรภาพทาง
เป้าประสงค์ ฯ
- ขาดเส้นทาง
2. อัตราการ
เศรษฐกิจ
- ยังไม่สามารถ
คมนาคมขนส่ง
เปลี่ยนแปลงของ
3. เพื่อเพิ่ม
มีปัจจัยแวดล้อมที่ สินค้า/ผลผลิตที่
ผลิตภัณฑ์มวลรวม ขีดความสามารถ
เข้มแข็งและมี
เพียงพอ
จังหวัด (1.00%) ในการแข่งขัน
ศักยภาพสูง
- ขาดการใช้
3. อัตราการว่างงาน
- ยังไม่สามารถเป็น นวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
(1.65%)
การผลิตพลังงาน
ผลผลิต
4. อัตราส่วนหนี้
สะอาดขนาดใหญ่ - ขาดช่องทาง
เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ย
ที่สุดในอาเซียน
การตลาด
ของครัวเรือน
- สรุป ยังไม่สามารถ - สภาพอากาศ
(9.00เท่า)
ดาเนินโครงการให้ แปรปรวน
5. จานวนครัวเรือน
บรรลุตาม
ที่ได้รับการส่งเสริม
วัตถุประสงค์ และ
อาชีพในพื้นที่
ตัวชี้วัดทั้งหมดได้
เพิ่มขึ้น
(320ครัวเรือน/ปี)
6. อัตราส่วนการ
ออมเฉลี่ยต่อรายได้
เฉลี่ยของครัวเรือน
(30.00%)
7. ผลิตภาพแรงงาน
(200 บาท/คน)
8. จานวน
ผู้ประกอบการ
ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
(200 ราย)

ข้อเสนอแนะ
เป้าประสงค์กับตัวชี้วัด
ควรสอดคล้องกัน และ
วัดได้ทั้งในเชิงคุณภาพ
และปริมาณ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์
เชิง
ยุทธศาสตร์
1. ร้อยละของประชากร 1. เพื่อลดความยากจน
ที่อยู่ใต้เส้นความยากจน และความเหลื่อมล้า
(17.00%)
2. เพื่อพัฒนา โครงข่าย
2. สัมประสิทธิ์การ
ความคุ้มครองทางสังคม
กระจายรายได้
3. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
(Gini Coefficient)
ให้กับสังคม
0.40%
4. เพื่อให้ประชาชน
3. ร้อยละผู้อยู่ในระบบ เข้าถึงโอกาสทาง
ประกันสังคมต่อกาลัง เศรษฐกิจและสังคม
แรงงาน (29.00%)
4. ระดับความสาเร็จ
ของหน่วยงานที่จัด
กิจกรรมส่งเสริมด้าน
ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม (75ครั้ง)
5. อัตราส่วนแพทย์ต่อ
ประชากร (แพทย์/คน)
(1:4,150 คน)
6.ประชาชน นักศึกษา
และบุคลากรด้านดิจิทัล
ได้รับความรู้และ
ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทัล (10,000คน)
7. จานวนปีการศึกษา
เฉลี่ยประชากรไทยอายุ
15-59 ปี (9.25ปี)
8. ค่าเฉลี่ยคะแนน Onet ม.3 (คะแนน)
35 %
ตัวชี้วัด

ผลการ
เปรียบเทียบ
- โครงข่ายการ
คมนาคมที่ได้รับ
การพัฒนาและ
ปรับปรุง ยังไม่
สามารถทาให้
จังหวัดเป็น
ศูนย์กลางการค้า
การลงทุน ฯ ได้

ปัญหา
อุปสรรค
- โครงข่าย
การคมนาคม
ที่ได้รับการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง เป็น
เพียงเส้นทาง
สายรอง ไม่ใช้
สายหลัก

ข้อเสนอแนะ
เป้าประสงค์กับ
ตัวชี้วัด ควร
สอดคล้องกัน และ
วัดได้ทั้งในเชิง
คุณภาพและ
ปริมาณ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการ
ปัญหา
ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ข้อเสนอแนะ
เปรียบเทียบ
อุปสรรค
1. อัตราการเปลี่ยนแปลง 1. เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยังไม่บรรลุ
เป้าประสงค์ เป้าประสงค์
ของพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัด (ปี และทรัพยากร ธรรมชาติ
เป้าประสงค์ ฯ ใหญ่มาก คือ กับตัวชี้วัด
58 จานวน 1,920,525 2. เพื่อใช้พลังงานอย่างมี
เป็นศูนย์กลาง ควร
ไร่)
ประสิทธิภาพ
ของอะไร
สอดคล้อง
2. ปริมาณขยะ ใน
อย่างไร
กัน และวัด
จังหวัด (ตัน)
ได้ทั้งในเชิง
3.การจัดการน้าเสีย (แห่ง)
คุณภาพและ
4. พื้นที่บริหารจัดการน้า
ปริมาณ
เพิ่มขึ้น (ไร่)
5. สัดส่วนปริมาณการใช้
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อ
ยานพาหนะต่อประชากร
(ลิตร/คน)
6. สัดส่วนปริมาณการใช้
ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อ
ประชากร (ล้านกิโลวัตต์/
คน/ปี)
7. สัดส่วนปริมาณการใช้
ไฟฟ้าในภาคที่ไม่ใช่
ครัวเรือนต่อ GPP
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ล้านบาท)
8. สัดส่วนปริมาณการใช้
น้ามันเชื้อเพลิงใน
ภาคอุตสาหกรรม ต่อ GPP
ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/
ล้านบาท)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคง ทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และ ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ผลการ
ปัญหา
ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ข้อเสนอแนะ
เปรียบเทียบ อุปสรรค
1.จานวนตาบลที่เข้าร่วม
1. เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อ สามารถ
ไม่ประสบ ควร
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความ ปกป้องสถาบันหลักของชาติ
ดาเนิน
ปัญหา
ดาเนินการ
เข้าใจถึงความสาคัญของ
2. เป็นศูนย์บริหารจัดการ
โครงการ
อุปสรรคแต่ อย่างต่อเนื่อง
สถาบันหลักของชาติ (ตาบล) เครือข่ายการป้องกัน และแก้ไข เพื่อ
อย่างใด
2. จานวนตาบลที่เข้าร่วม
ปัญหา ด้านความมั่นคงทุกมิติ ขับเคลื่อน
โครงการ/กิจกรรมเครือข่าย
3. เสริมสร้างความปรองดอง การพัฒนา
การป้องกันและแก้ไขปัญหาทุก และความสมานฉันท์ในชาติ
จังหวัดให้
มิติ (ตาบล)
เป็นไปตาม
3.สร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง
เป้าประสงค์
(ตาบล)
และตัวชี้วัด
4.สร้างการมีส่วนร่วม (ตาบล)
ได้ครบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ
เป้าประสงค์เชิง
ผลการ
ปัญหา
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์
เปรียบเทียบ
อุปสรรค
1. ร้อยละของสถานพยาบาลที่
1. เพิ่มประสิทธิภาพ ยังไม่บรรลุ
เป้าประสงค์ เป้าประสงค์
ได้รับการรับรองคุณภาพ HA (%) การปฏิบัติราชการ
เป้าประสงค์ ฯ ใหญ่มาก
กับตัวชี้วัด
2. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
2. เพิ่มประสิทธิภาพ เนื่องจากไม่ได้ ตัวชี้วัดเยอะ ควร
น้าประปา (%)
การพัฒนาองค์กร
รับการจัดสรร แต่โครงการไม่ สอดคล้อง
3. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
งบประมาณ
ครอบคลุม
กัน และวัด
ไฟฟ้า (%)
เพื่อดาเนิน
และไม่ได้รับ ได้ทั้งในเชิง
4. ร้อยละของประชากรที่เข้าถึง
โครงการแต่
การจัดสรร
คุณภาพและ
อินเตอร์เน็ต (%)
อย่างใด
งบประมาณ ปริมาณ
5. การให้บริการภาครัฐ
ด้วย
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
6. ร้อยละความสาเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ (%)
7. ร้อยละของภาษีท้องถิ่นที่
จัดเก็บรายได้ ไม่รวมเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ (%) (ปี 1258 จานวน
1,855,699,358 บาท)
8. ร้อยละความพึงพอใจต่อ
ประสิทธิภาพการพัฒนาองค์กร
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สรุปผลสัมฤทธิ์ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา
************
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
ผลสัมฤทธิ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดเป็นยุทธศาสตร์
ทางด้านเศรษฐกิจ ดังนั้น จังหวัดจึงได้นามูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เป็นเครื่องชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ ของยุทธศาสตร์นี้ ซึ่งจากข้อมูลพบว่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปีพ.ศ. 2560มีมูลค่า GPP
จานวน 274,898ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
คิดเป็นร้อยละ 4.29 โดยมีมูลค่าสูงเป็นลาดับที่
1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสูงเป็น
ลาดับที่ 12ของประเทศ ทั้งนี้ เป็นผลมาจาก
ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร
ตามลาดับ

ข้อเสนอแนะ
เห็นสมควรดาเนินการต่อ โดยกาหนดแนวทางพัฒนาให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
- เน้นการปรับปรุงบารุงดินเพื่อแก้ไขปัญหาดินเค็ม
- สร้างและปรับปรุงแหล่งน้าให้เพียงพอต่อการเพาะปลูก
- สร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม เพื่อการคมนาคม
ขนส่งสินค้า/ผลผลิตที่เพียงพอ
- นานวัตกรรม มาใช้ในการเพิ่มผลผลิต
- เพิ่มช่องทางการตลาด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ผลสัมฤทธิ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จัดเป็นยุทธศาสตร์
ทางด้านสังคม การดาเนินโครงการมุ่งเน้นเพียง
ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม ทาให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ที่ไม่ชัดเจน แต่หากจะพิจารณาจาก
ตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
จะพบว่า ในภาพรวมของ GPP จังหวัด
นครราชสีมา สาขาการบริการด้านสุขภาพ งาน
สังคมสงเคราะห์ และสาขากิจกรรมด้านสุขภาพ
และงานสังคมสงเคราะห์ มีมูลค่ารวม 8,170
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน แต่ยังไม่ส่งผล ต่อ
มูลค่า GPP เท่าใดนัก

ข้อเสนอแนะ
- ยังมีความจาเป็นต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยควร
เตรียมการก่อสร้างโครงข่ายไว้รองรับความเจริญที่จะมา
พร้อมกับเส้นทางคมนาคมสายหลัก ทั้งทางหลวงสายพิเศษ
และรถไฟทางคู่ที่จะก่อสร้างผ่านจังหวัดนครราชสีมา
ตลอดจนการลงทุนของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ผลสัมฤทธิ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความ

ข้อเสนอแนะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ยังมีความจาเป็นต้องดาเนินการโดยเร่งด่วน
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ผลสัมฤทธิ์
สมบูรณ์อย่างยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง นั้น จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ป่าไม้
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถือว่า จังหวัดมีผลสัมฤทธิ์
ในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แต่ในเรื่องขยะ นั้น จังหวัดมีปริมาณ
ขยะเพิ่มขึ้นทุกปี แต่ความสามารถในการกาจัดมี
เท่าเดิม ผลสัมฤทธิ์ จึงยังไม่เกิด เช่นเดียวกับการ
บริหารจัดการน้า จังหวัดมีโครงการชลประทาน
ขนาดใหญ่เขื่อนกักเก็บน้า 5 โครงการ มีความจุ
น้ารวม 938.12 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันสามารถ
กักเก็บน้าได้ปริมาณ 489.86 ล้านลบ.ม.คิดเป็น
ร้อยละ 51.67 ของความจุซึ่งสถานการณ์น้าใน
อ่างเก็บน้า ลดลงจากปีที่ผ่านมา โดยอ่างเก็บน้า
ลาแชะ และลาตะคอง มีภาวะวิกฤติมากที่สุด
เช่นเดียวกัน

ข้อเสนอแนะ
และต่อเนื่อง มุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการน้าในช่วงฤดูฝน เพื่อ
เก็บกักน้า และแจกจ่ายน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และ
การเกษตร ตามหลักวิชาการและความเหมาะสม ทั้งนี้
เป้าประสงค์กับตัวชี้วัด ควรสอดคล้องกัน และวัดได้ทั้งใน
เชิงคุณภาพและปริมาณ เช่นเดียวกับปัญหาขยะ จะต้อง
ส่งเสริมตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง คือ รณรงค์
สร้างจิตสานึก การคัดแยกขยะ ความสามารถในการกาจัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคง ทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และ ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ผลสัมฤทธิ์
ข้อเสนอแนะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความ
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ยังจาเป็นต้อง
มั่นคง ทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ ดาเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่
และ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ยั่งยืน โดยกาหนดเป้าประสงค์กับตัวชี้วัด ให้สอดคล้องกัน
ประชาชนจังหวัดนคราชสีมา มีส่วนราชการที่มี และสามารถวัดได้ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
ส่วนร่วมในการเสริมสร้างความมั่นคง ทั้งจาก
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และเข้าถึงมวลชนใน
ระดับหมู่บ้าน และตาบล ทาให้เกิดความสามัคคี
ปรองดอง และมีความมั่นคงในทุกด้าน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลสัมฤทธิ์
ข้อเสนอแนะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการ
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
บริหารจัดการภาครัฐจังหวัดนคราชสีมา ไม่ได้รับ ภาครัฐ ยังมีความจาเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนด้าน
การจัดสรรงบประมาณ เพื่อดาเนินโครงการ
งบประมาณ เพื่อดาเนินโครงการให้บังเกิดผลตามเป้าหมาย
ภายใต้ยุทธศาสตร์นี้แต่อย่างใด แต่จังหวัดและ ตัวชี้วัด อันจะส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในอนาคตต่อไป
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ก็ได้ดาเนินงานตาม
ภาวะปกติ เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
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ส่วนที่ 2
ประเด็นการพัฒนา
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ส่วนที่ 2
ประเด็นการพัฒนา
2.1 บทวิเคราะห์
เครื่องมือการวิเคราะห์ทางการบริหาร
จังหวัดนครราชสีมา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร หรือ หน่วยงานในปัจจุบัน ทั้งภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กร เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส หรือปัญหาอุปสรรคสาคัญ ในการดาเนินงานสู่สภาพที่ต้องการ
ในอนาคต โดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis โดยได้นาวิสัยทัศน์ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายของ
รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้องมาร่วมในการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด
ดังนี้
นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2580 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
- ความมั่นคง
1) มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ
และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
2) ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย
3) สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่
มั่นคง มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4) มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า
- ความมั่งคั่ง
1) ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง
ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลจากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน
2) เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็น
จุดสาคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน
3) มีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง อาทิ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุน
ทางการเงินและทุนอื่นๆ
- ความยั่งยืน
1) การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญด้านรายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
โดยไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
2) มีการผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฏระเบียบของประชาคมโลก
3) คนมีความรับผิดชอบต่อสังคมมุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือ
และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561– 2580)
1) ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
2) ยกระดับศักยภาพในหลายมิติ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
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3) พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ
4) สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5) สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6) ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม
โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่า ง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ” ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติและ
ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเจริญเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้กาหนดแนวทางการ
พัฒนาประเทศ โดยแบ่งตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง และยั่งยืน
6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
7) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9) ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนา เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10) ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
ทิศทางการพัฒนาภาตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564)
1) บริหารจัดการน้าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ได้แก่ การ
พัฒนาประสิทธิภาพการกักเก็บน้าในแหล่งน้าเดิม และแหล่งน้าธรรมชาติ การสร้างอ่างเก็บน้า ฝาย และแหล่งน้า
ขนาดเล็กระดับไร่นา พัฒนาระบบกระจายน้า เช่น อาคารบังคับน้า ระบบสูบน้า คลองส่งน้า และพัฒนาแหล่งน้า
ใหม่ ในลุ่มน้าเลย ชี มูล
2) แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ มีรายได้น้อย เพื่อลดความเหลื่อมล้าทาง
สังคม ได้แก่การพัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน พัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส
3) สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
4) ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงกับพื้นที่เศรษฐกิจหลักในภาคกลาง
และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภาค
5) พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวทางชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ
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นโยบายรัฐบาล
รัฐบาลภายใต้การนาของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโบยต่อรัฐสภาเมื่อวันพฤหัสบดีที่
25 กรกฎาคม 2562 มีวิสัยทัศน์คือ“มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21”โดยหัวใจ
ของทุกนโยบาย คือ การใช้งบประมาณแผ่นดิน หรือ “ภาษีประชาชน” อย่างคุ้มค่า ยึดกรอบวินัยการเงินการคลัง
มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ที่สาคัญเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ โดยอยู่บนรากฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนาไปสู่การพัฒนาประเทศที่ “เติบโตเชิงคุณภาพ”
ไม่ใช่ “การเติบโตเชิงปริมาณ”
1)นโยบายหลัก 12 ด้าน ซึ่งเป็นทิศทางการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในช่วง 4 ปีข้างหน้า
1.1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
1.2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
1.3) การทานุบารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
1.4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
1.5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
1.6) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
1.7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
1.8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
1.9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
1.10) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
1.11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
1.12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
2) นโยบายเร่งด่วน 12 ด้าน ที่ถือเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่รัฐบาลต้องเร่งดาเนินการแก้ไข เพื่อบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุด
2.1) การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของประชาชน รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
2.2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2.3) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
2.4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
2.5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน
2.6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต
2.7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
2.8) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจา
2.9) การแก้ปัญหายาเสพติด
2.10) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน หรือ รัฐบาลดิจิทัล
2.11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
2.12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดาเนินการเพื่อ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
เป้าหมายการพัฒนา
“ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และสังคมเป็นสุข”
พันธกิจ (Mission)
1) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ
2) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสาปะหลังเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน
3) ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อกระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ
4) ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5) ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม
6) ส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ
7) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าชายแดน
8) ส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategics Issues)
1) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร
2) การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม
3) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกจั งหวัด เพื่อจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด
นครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561– 2565)นั้น ต้องดาเนินการให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561– 2580) นโยบายรัฐบาล ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
12 (พ.ศ.2560 – 2564) ตลอดจนแผนอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งลงมาจนถึ ง แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด นครราชสี ม า
ขณะเดียวกันก็นาปัญหาความต้องการของประชาชน และข้อมูลจากแผนพัฒนาตาบล แผนชุ มชน/หมู่บ้าน ที่บรรจุ
อยู่ในแผนพัฒนาอาเภอ ของทุกอาเภอ มาเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 –
2565) ฉบับนี้ด้วย โดยเมื่อจังหวัดนครราชสีมา ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกจังหวัด รวมทั้ง
นาปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่มาประกอบด้วยแล้ว จึง ได้กาหนดเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค ของจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
1. สภาพที่ ตั้ ง ของจั ง หวั ด เป็ น ศู น ย์ ก ลางของเส้ น ทางคมนาคมโลจิ ส ติ ก ส์ ซึ่ ง เป็ น ประตู ข องภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
2. ขนาดพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่มากทาให้มีความหลากหลายของการใช้ประโยชน์ในที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้
3. มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วหลากหลายกระจายทั่ ว ทั้ ง จั ง หวั ด แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ และก่ อ น
ประวัติศาสตร์ เชิงธรณีวิทยา เชิงธรรมชาติ (3 มรดกยูเนสโก) แหล่งท่องเที่ยวชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวใหม่
4. เป็นแหล่งการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตรและอุตสาหกรรม มีวงจร ซัพพลายเชนที่ครบถ้วน
5. มีสถาบันการศึกษาและกาลังคนจานวนมากที่สามารถสร้างผลิตภาพให้กับจังหวัด
6. จังหวัดมีพื้นฐานที่ดีในการบริหารจัดการรองรับการเติบโตของการพัฒนาเมืองมิติต่างๆในอนาคต
7. ภาคเอกชนมีความเข้มแข็ง ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัด
8. จังหวัดมีอนุสาวรีย์คุณย่าโม เป็นอัตลักษณ์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งจังหวัด สร้างความมั่นคงให้
จังหวัด
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จุดอ่อน(Weaknesses)
1. ปริ มาณน้ าที่มีอยู่ในบางพื้นที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการในภาคการดารงชีวิต ภาคการเกษตร และ
ภาคอุตสาหกรรม ขาดแผนแม่บทในการบริหารจัดการน้า
2. ในบางพื้นที่ไม่มีเส้นทางคมนาคม (ทางรอง) ขนส่งที่ต่อเชื่อมกับเส้นทางหลัก
3. กาลังคนบางส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชนขาดการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะและนวัตกรรมสมัยใหม่ ภาค
แรงงานมีแรงงานที่มีฝีมือจานวนน้อย
4. ขาดการวางแผนและขับเคลื่อนการรับมือสังคมสูงอายุอย่างจริงจัง
5. การเรียนรู้และใช้ประโยชน์ที่ก่อให้เกิดรายได้จากดิจิทัลยังไม่มาก
6. คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเมือง ต่างอาเภอ ชุมชนมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก
7. ขาดระบบ Big Data ของจังหวัด
โอกาส (Opportunities)
1. แผนยุ ทธศาสตร์ 20 ปี กระทรงคมนาคมกาหนดให้ จังหวัดนครราชสี มา เป็นเมืองหลักของเส้นทาง
คมนาคมทางราง (รถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่)ทางถนน (มอเตอร์เวย์) ส่งผลต่อการลงทุน การค้า การท่องเที่ยว
และการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต
2. รั ฐ บาลมีน โยบายในการพัฒ นาเศรษฐกิจฐานราก ส่ งผลต่ อการขับ เคลื่ อนในการลดความเหลื่ อมล้ า
ของจังหวัด
3. รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการการจัดการภัยพิบัติอย่างเต็มที่
4. การบริหารจัดการภาครัฐ มีเทคโนโลยีเครื่องมือสมัยใหม่ ช่วยในการเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริหารจังหวัด
ได้แม่นยาถูกต้องยิ่งขึ้น
5. เครื อ ข่า ยไร้ พรมแดนของเทคโนโลยีท าให้ เป็ นช่ องทางของจั ง หวัดที่ ส ามารถประชาสั มพั นธ์ และท า
การตลาดได้ง่ายขึ้น
อุปสรรค (Threats)
1. เสถียรภาพทางการเมืองในระดับชาติ ส่งผลต่อการเมืองในระดับจังหวัดและท้องถิ่น
2. ประสบภัยธรรมชาติที่บ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้น
3. เศรษฐกิจที่ตกต่า และหดตัว ส่งผลต่อเศรษฐกิจครัวเรือนและจังหวัด
4. กฎหมายบางฉบับที่บังคับใช้ขาดความยืดหยุ่นและไม่ทันสมัย
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
1. ยุ ท ธศาสตร์ เ ชิ ง รุ ก (มี ปั จ จั ย ภายในที่ เป็ นจุ ดแข็ ง และปั จจั ยภายนอกมี โ อกาสพั ฒ นา - Strength &
Opportunity) เป็ นประเด็นที่มีศักยภาพการพั ฒนาสู ง เนื่องจากจั งหวัดมีความเข้มแข็งภายในตนเองและเป็ น
ประเด็นที่ได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยภายนอก ได้แก่
1) การเป็ น ตั ว กลางเพื่ อการรวบรวมและกระจายสิ นค้ า เนื่ องจากจั งหวั ดมี โ ครงข่ ายการคมนาคม
ที่หลากหลายและเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค รวมทั้งมี ทาเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมต่ อการเป็นศูนย์กลาง
การรวบรวมและกระจายสินค้า อยู่ตรงกลางระหว่างวัตถุดิบและการตลาดที่หลากหลาย สามารถเชื่อมโยงต้นทาง
กลางทาง และปลายทางของสินค้าหลายประเภทได้อย่างสะดวก อีกทั้งปัจจัยภายนอกยังให้ความสาคัญกับต้นทุน
ค่าขนส่งเป็นอย่างมาก
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2) การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเป็นจุดขายการท่องเที่ยว เนื่องจากมีเขาใหญ่ซึ่งเป็นมรดกโลกและ
มีมูลค่าสูง รวมถึงเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองที่มีอากาศบริสุทธิ์ เช่น วังน้าเขียว เชื่อมต่อไปถึงแหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาติในอาเภอเสิ งสาง อาเภอครบุ รี นอกจากนี้ยังรวมถึงการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แบบครบวงจร
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กระแสการท่องเที่ยวในปัจจุบันได้ให้ความสาคัญกับการท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้เป็น
อย่างมาก ส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และเชิงวัฒนธรรม ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3) กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอาหารปลอดภัยเพื่อเป็นครัวของโลก เนื่องจากมีศักยภาพสูง
ในการเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สาคัญของประเทศ นโยบายของภาครัฐให้ความสาคัญกับการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อ
เป็นอาหาร ภายใต้นโยบาย “ครัวไทย ครัวโลก” จึงมีการสนับสนุนนโยบาย Food Valley โดยนาModel จาก
ประเทศเนเธอร์ แ ลนด์ม าประยุ กต์ ในการพัฒ นาคลั ส เตอร์ กลุ่ ม Product Champion เช่น ข้ าวหอมมะลิ มั น
สาปะหลัง อ้อย ข้าวโพด โคเนื้อ ไก่ และสุกร โดยประสาน/สนับสนุน/ร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชนในการพัฒนาให้
จังหวัดเป็นผู้นาในด้านการผลิต แปรรูป และการตลาดแบบครบวงจร
4) อุ ต สาหกรรมผ้ า ไหมจากภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ นเป็ น ฐานการผลิ ต สิ น ค้ า ที่ มี อ งค์ ป ระกอบทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการคาดหมายว่าจะเป็นสินค้าที่มีศักยภาพในการพัฒนาในอนาคต และกลุ่ม
จังหวัดมีฐานการผลิตผ้าไหมที่ได้รับการยอมรับระดับสากลอยู่หลายแห่ง จึงควรได้รับการสนับสนุน เชิงพื้นที่ให้เกิด
การพัฒนาอย่างเหมาะสมต่อไป
5) อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนจากพืช การจัดหาพลังงานสาหรับความต้องการในอนาคตเป็น
ประเด็นที่กาลังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานจากพืชไร่ เช่น อ้อย และมันสาปะหลัง
ซึ่งกลุ่มจังหวัดเป็นฐานการผลิต พืชดังกล่าว มีพื้นที่เพาะปลูกอยู่เป็นจานวนมาก และมีการแปรรูปเพื่อการผลิต
ต่อเนื่องในเชิงอุตสาหกรรมอยู่แล้ว
6) การปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐานในระดับสากล โดยจังหวัดมีฐานการผลิตด้านปศุสัตว์ที่มีมาตรฐานสูง
อยู่ที่อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และได้มีการพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ด้านการเกษตรและ
ผจญภัย ซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบัน
7) กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูง กลุ่มยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าสูง ต้องการแรงงานที่มีทั กษะ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการของตลาดหลาย
ระดับ ซึ่งกลุ่มจังหวัดมีตาแหน่งที่ตั้งอยู่บนแกนอุตสาหกรรมหลักของประเทศ (Industrial Corridor) อยู่ในระยะ
ไม่ห่างจากภาคมหานครซึ่งเป็น ศูน ย์กลางการคมนาคมขนส่ง ระดับ โลกและเป็น ศูน ย์ค้นคว้าและวิจัยในระดับ
สากลในพื้น ที่ ก ลุ่ม จัง หวัด เองก็มี สถาบันการศึกษาที่สามารถผลิตบุคลากรทักษะสูงที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการแรงงานของอุตสาหกรรมกลุ่มดังกล่าวได้เป็นอย่างดี
8) การน้อมนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ฯ มาขยายผลการดาเนินงานในพื้นจังหวัด
2. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา (มีปัจจัยภายในที่เป็นจุดอ่อน แต่ปัจจัยภายนอกมีโอกาสในการพัฒนา –
Weakness & Opportunity) เป็นประเด็นที่มีโอกาสในการพัฒนา ด้วยการแก้ปัญหาที่เป็นจุดอ่อนภายในจังหวัด
เมื่อสามารถแก้ไขจุดอ่อนนั้นได้แล้ว ก็จะสามารถสร้างการพัฒนาที่ได้อย่างเหมาะสม ได้แก่
1) การเกษตรกรรมเพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สาคัญของประเทศ แต่ระบบชลประทานและการ
คมนาคมขนส่งผลผลิตยังขาดคุณภาพและไม่ เพียงพอจึงต้องมีการแก้ไขปัญหาเพื่อเสริมศักยภาพของการผลิต ด้วย
การจัดหาแหล่งน้า เพิ่มเส้นทางคมนาคมขนส่ง และเพิ่มผลผลิตด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ
2) การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ขาดการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาและ
ความรู้อ้างอิงเกี่ยวกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องชัดเจน
3) จัดให้มีศูนย์ช่วยเหลือสัตว์เร่ร่อน โดยเฉพาะสุนัขจรจัด เพื่อป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ และ
ลดปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า
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3. ยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยน (มีปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็ง แต่ปัจจัยภายนอกมีภัยคุกคามไม่เอื้ออานวย
ต่อการพัฒ นา –Strength & Threat) เป็ นประเด็นการพัฒนาที่กลุ่มจังหวัดมีศักยภาพอยู่ในปัจจุบัน แต่ปัจจัย
ภายนอกไม่ เ อื้ อ อ านวยต่ อ การขยายตั ว จึ ง ควรมี ก ารวางแผนพั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่ เ พื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นรู ปแบบหรื อ
กระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถตอบสนองกับกระแสที่เป็นปัจจัยนอกได้อย่างเหมาะสม ได้แก่
1) การปศุสัตว์แบบดั้งเดิม กลุ่มจังหวัดมีการเพาะเลี้ยงสัตว์เพื่อการพาณิชย์อยู่เป็นจานวนมาก
ทั้งการเพาะเลี้ยง ด้วยเกษตรกรรายย่อย และเพาะเลี้ยงด้วยบริษัทขนาดใหญ่ กระแสความต้องการสินค้าปศุสัตว์
เพื่อเป็นอาหารในปัจจุบันและอนาคต จะให้ความสาคัญกับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก ส่งผลให้
การปศุสัตว์แบบดั้งเดิมที่เคยเป็นฐานการผลิตหลักของกลุ่มจังหวัดไม่สามารถตอบสนองกับความต้องการของตลาด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้มีความสามารถตรงกับความต้องการต่อไป
2) อุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนสูง ได้แก่ อุตสาหกรรมเหมืองแร่
และอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ซึ่งจังหวัดเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นวัตถุดิบของกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว
จึงมีย่านโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในบางพื้นที่ และการประกอบการได้ส่งผลกระทบกับประชาชนและสิ่งแวดล้อม
เป็นอย่างมาก ไม่สอดคล้องกับแนวทางอุตสาหกรรมสะอาดและปลอดมลพิษของรัฐบาล
3) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์กระแสหลัก จังหวัดมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่มีชื่อเสียงทั้งใน
ระดับชาติและระดั บนานาชาติอยู่หลายแห่ง แต่มักเป็นพื้นที่รองรับนักท่องเที่ยวกระแสหลักที่มีแนวโน้มจะใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองและไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ทิศทางการท่องเที่ยวในระดับสากลหัน
มาให้ความสาคัญกับการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นให้ความสาคัญกับการเรียนรู้คู่ขนานไปกับการ
พักผ่อนหย่อนใจ
4. ยุทธศาสตร์ แนวโน้มถดถอย (มีปัจจัยภายในที่เป็นจุดอ่อน และมีภัยคุกคามไม่เอื้ออานวยต่อการ
พัฒนา –Weakness & Threat) เป็นประเด็นที่เป็นจุดอ่อนของจังหวัดและปัจจัยภายนอกก็ไม่เอื้ออานวยต่อการ
ประกอบกิจ การดังกล่าว จึง เป็ นประเด็นที่จะมีการถดถอยในอนาคต และจะต้องมีการเตรียมการเพื่อรองรับ
แรงงานและพื้น ที่กิ จ กรรมที่ล ดลงอย่ างเหมาะสม ได้ แก่ การเกษตรกรรมนอกเขตพื้นที่ที่เ หมาะสมต่อการท า
การเกษตร จั งหวัดมีพื้น ที่เกษตรกรรมขนาดใหญ่ แต่ มีพื้นที่ เกษตรกรรมในปัจจุบันบางส่ วนที่อยู่บนพื้นที่ ที่ไม่
เหมาะสมต่อการเพาะปลูกส่งผลให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพและปริมาณน้อย อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็น
อย่างมากอีกด้วย จึงต้องมีการวางผังพัฒนาเพื่อการปรับปรุงพื้นที่เหล่านั้น ให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับ
ศักยภาพของพื้นที่ต่อไป

2.2 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์
1. เป็นศูนย์กลางการคมนาคม การท่องเที่ยว การเกษตรอุตสาหกรรม และพลังงานสะอาด
ในภูมิภาค
2. เป็นศูนย์กลางการศึกษา ศาสนา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3. เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. เป็นศูนย์กลางในการป้องกันภัยคุกคาม และเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อปกป้อง
สถาบันหลักของชาติ
5. เป็นที่ตั้งของส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอยางยั่งยืน
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เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2564– 2565)

“ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเทีย่ วของภูมิภาค
นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง”
2.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา
1) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4
2) ประชาชนมีรายได้ต่อหัวต่อปี (GPP per capita) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4
3) รายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕
4) ร้อยละของประชากร ที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง (%)
5) ค่าดัชนีความสุขของประชากรในจังหวัดเพิ่มขึ้น
6) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

2.4 ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
1) สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
2) ยกระดับการท่องเที่ยว ทีห่ ลากหลายเชื่อมต่อภาคและภูมิภาค
3) พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
4) เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5) ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน
6) ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/
MICE City/ Art City / Safe City)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1
สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า
การลงทุนและเศรษฐกิจ

1) วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
2. เพื่อขยายอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้ให้จังหวัด
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพการคมนาคมการขนส่งกระจายสินค้า และพัฒนาการเชื่อมต่อกับการ
เดินทางต่อเนื่องหลายรูปแบบ
4. เพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมรองเชื่อมโยงกับโครงข่ายคมนาคมหลักต่อเชื่อมกับภาค
และภูมิภาค
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2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา
1. ร้อยละรายได้เฉลี่ยของประชากรในจังหวัดเพิ่มขึ้น (%)
2. ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้น (%)
3. อัตราค่าขนส่งและกระจายสินค้าลดลง (%)
4. เวลาที่ประหยัดได้จากการเดินทางบนระบบทาง (หน่วย : นาที)
5. คะแนนคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานทางถนนของประเทศไทย โดย World Economic
Forum (หน่วย : คะแนน (1-7)

3) แนวทางการพัฒนา
1. เสริมสร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพและด้านดิจิทัล ยกระดับ
ขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่อง
2. จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษนครราชสีมา เพิ่มศักยภาพ ยกระดับและกระจายรายได้ให้จังหวัด
3. พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมรองเชื่อมโยงกับโครงข่ายคมนาคมหลักต่อเชื่อมกับภาคและ
ภูมิภาค เช่น EEC , GMS เป็นต้น
4. จัดตั้งท่าเรือบกนครราชสีมา (KORAT Dry Port) และศูนย์กระจายสินค้า (ICD)

4) แผนงานโครงการ
(1) แผนงาน
1. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ
2. ส่งเสริม พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครราชสีมาท่าเรือบกนครราชสีมา
(KORAT Dry Port) และศูนย์กระจายสินค้า (ICD)
3. ส่งเสริม พัฒนาการศึกษา การเรียนรู้ด้านการคมนาคมสร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือ
กาลังคน

(2) โครงการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง และการบริหารจัดการ
กิจกรรมหลักที่ 1 ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับเส้นทางคมนาคมขนส่ง
และการบริหารจัดการ (โลจิสติกส์)
กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครราชสีมาท่าเรือบกนครราชสีมา (KORAT
Dry Port) และศูนย์กระจายสินค้า (ICD)
กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาการศึกษา การเรียนรู้ด้านการคมนาคมสร้างโอกาสและพัฒนา
ฝีมือให้กับผู้อยู่ในวัยแรงงานและผู้ประกอบการ
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ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 2
ยกระดับการท่องเที่ยว ที่หลากหลายเชื่อมต่อภาคและภูมิภาค

1) วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
2. เพื่อขยายอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา
1. จานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕
3. ได้รับการประกาศเป็นเมืองมรดกยูเนสโก

3) แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขต Geopark ให้ได้มาตรฐานเชื่อมโยงกับ Geopark ของภาคและ
ของภูมิภาคอาเซียน
2. สร้างเสริมโครงสร้างพื้นฐาน ภาวะแวดล้อม ดิจิทัล ที่สนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่
ที่มาจากความโดดเด่นในแต่ละพื้นที่ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชุมชน เกษตร
อุตสาหกรรม ศิลปะ กีฬา (Sport City) อาหาร สร้างความเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัด
3. พัฒนาศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ทั้งหน่วยงานภาครัฐ
ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และชุมชนที่เกี่ยวข้อง
4. สร้างเสริมระบบข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ และการตลาดด้านการท่องเที่ยว
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือท่องเที่ยวฉันท์เมืองพี่เมืองน้องกับประเทศในภูมิภาค
6. ยกระดับการจัดงานท่องเที่ยวของจังหวัดบนความหลากหลายและครบวงจร

4) แผนงานโครงการ
(1) แผนงาน
1. เสริมสร้างและพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย
2. เสริมสร้างและพัฒนาสินค้า และบริการเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาสู่
มาตรฐานสากล
4. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว

(2) โครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและกีฬา
กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สนามกีฬา รวมทั้งกิจกรรมการท่องเที่ยว
และกีฬา
กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย
กิจกรรมหลักที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว กีฬา
และเครือข่าย
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กิจกรรมหลัก 4 การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย
กิจกรรมหลักที่ 5 บริหารจัดการอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลกยูเนสโก
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 3
พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

1) วัตถุประสงค์
1. เพื่อมุ่งสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจเชิงคุณภาพ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. เพื่อต่อยอดผลิตทางการเกษตรและของเสียไปสู่ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ และผลิตภัณฑ์แปรรูปมูลค่าสูง
3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่สู่ประตูระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEEC)
4. เพื่อ ยกระดับ เครื อข่ ายพั นธมิตรต่างประเทศ BCG ของจังหวัดนครราชสี มา (BCG Korat
Global Network)
5. เพื่อส่งเสริมและยกระดับวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)ด้านการเกษตร อาหาร และ
อุตสาหกรรม

2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา
1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
10% ภายในระยะเวลา 5 ปี
2. ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารของจังหวัดนครราชสีมาติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ
ภายในระยะเวลา 5 ปี
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีในด้านเกษตร อาหารปลอดภัย และผลิตภัณฑ์แปรรูป ไม่น้อยกว่า
1,000 คนต่อปี
4. จานวนครัวเรือนได้รับการส่งเสริมอาชีพในพื้นที่เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 1,000 ครัวเรือนต่อปี
5. เครือข่ายพันธมิตรต่างประเทศ BCG ของจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ ประเทศจีน ลาว พม่า
เขมร และเวียดนาม เพื่อส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปท้องถิ่น
6. มูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

3) แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนระบบการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย
เพื่อการบริโภคและส่งออก
2. ผลั กดันและส่ งเสริ มการพัฒ นานวัตกรรมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ลดผลกระทบสู่ ภายนอก
ภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มผู้ประกอบการ หน่วยงาน และชุมชน
3. พัฒนาส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง สร้างนวัตกรรม แบรนด์จากพื้นที่ เช่น
ข้า วหอมมะลิ ทุ่ ม สั ม ฤทธิ์ (GI) เลี้ ย งโคเนื้ อ (โคราช วากิว ) ไม้ ผ ล พื ช เศรษฐกิ จ ทางเลื อ ก ศู น ย์ ก ลางเกษตรอุตสาหกรรมไหมครบวงจร สินค้าเกษตรอินทรีย์
4. ผลักดันระบบบริหารจัดการน้าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สามารถตอบสนอง
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
5. ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร และการยกระดับวิส าหกิจเพื่อสังคม ให้เกษตรและชุมชน
พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
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4) แผนงานโครงการ
(1) แผนงาน
1. ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจเชิงคุณภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน
๒. พัฒนานวัตกรรมเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Food Valley)

(2) โครงการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร และอุตสาหกรรมปลอดภัย Food Valley
กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดนครราชสีมา
กิ จ กรรมหลั ก ที่ 2 การพั ฒ นานวั ต กรรมและเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยการผลิ ต ผ้ า ไหมและ
ผลิตภัณฑ์จากไหมสู่สากล
กิจกรรมหลักที่ 3 การบริหารจัดการน้า สิ่งก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้า รวมทั้งระบบผันน้า/ส่งน้า
ทางและสะพานข้ามลาน้าและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
กิจกรรมหลักที่ 4 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ เพิ่มผลผลิตมูลค่าสินค้าเกษตรและสินค้า
จากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กิจกรรมหลักที่ 5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของรัฐ เกษตรกร ประชาชนผู้อยู่ใน
วัยแรงงาน ผู้ประกอบการ และเกษตรกรรุ่นใหม่สู่ภาคเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาชาวบ้าน
หลักวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม ในยุคดิจิทัล
กิจกรรมหลักที่ 6 การแปรรูปผลผลิตการเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรสู่สากล
กิจกรรมหลักที่ 7 การต่อยอดผลผลิตทางการเกษตร พลังงาน และของเสีย สู่ผลิตภัณฑ์
ชีวภาพและผลิตภัณฑ์แปรรูปเพือ่ เข้าสู่ BCG Economy
กิจกรรมหลักที่ 8 การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และ
อาหารปลอดภัย
กิจกรรมหลักที่ 9 การพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมด้านเกษตรอาหาร และอื่นๆ
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4
เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1) วัตถุประสงค์
1. เพื่อลดความยากจนและความเหลื่อมล้า
2. เพื่อพัฒนาโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม
3. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคม
4. เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม
5. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ
6. เพื่อเป็นศูนย์บริหารจัดการเครือข่ายการป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงทุกมิติ
7. เพื่อเสริมสร้างความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ
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2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา
1. ร้อยละของประชากร ที่อยู่ใต้เส้นความยากจน (%)
2. สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ (Gini Coefficient)
3. ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อกาลังแรงงาน (%)
4. ระดับความสาเร็จของหน่วยงานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม (ครั้ง)
5. อั ต ราส่ ว นแพทย์ ต่ อ ประชากร (แพทย์ / คน) (ปี 2560แพทย์ 1 ,126 คน ประชากร
2,639,266คน)
6 .ประชาชนนักศึกษาและบุคลากรด้านดิจิทัลได้รับความรู้และประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล
(คน)
7. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทยอายุ 15 - 59 ปี (ปี)
8. ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ม.3 (คะแนน)
9. จานวนตาบลที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสาคัญของสถาบันหลัก
ของชาติ (ตาบล)
10. จ านวนตาบลที่เ ข้าร่ว มโครงการ/กิจกรรมเครือข่า ยการป้อ งกันและแก้ไขปัญ หาทุกมิติ
(ตาบล)
11. สร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง (ตาบล)
12. สร้างการมีส่วนร่วม (ตาบล)

3) แนวทางการพัฒนา
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ตอบโจทย์การพัฒนากาลังคนของพื้นที่โคราชและของประเทศ
การออกแบบและการวิจัยในการศึกษาที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยี
2. สร้างเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต( Lifelong Learning ) พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวเนื่อง
ผู้ประกอบการเอกชน ชุมชนและผู้สูงอายุ ซึ่งสร้างสังคมสูงวัยที่เข้มแข็งและมีคุณค่า
3. พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วม
ของครอบครัว ชุมชนและภาคีเครือข่ายรวมทั้งภาคประชาสังคม ในการดูแลสุขภาพ สาธารณะกิจชุมชน
4. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิต ทุกช่วงวัย ผู้ที่ด้อยโอกาส ลดความเหลื่อมล้าทาง
สังคม ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งสู่สังคมคุณภาพสูง
5. เสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ ปกป้องสถาบันหลักของชาติ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ป้องกันและลดอุบัติเหตุในการคมนาคม รวมถึงเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ
6. เพิ่มขีดความสามารถและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายประชาชนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ป้องกันปราบปรามทุจริตและปัญหาอาชญากรรม
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4) แผนงานโครงการ
(1) แผนงาน
1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการสาธารณสุข
2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา
3. ส่งเสริมและพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี
4. ส่งเสริมและพัฒนาบริการภาครัฐด้านอื่นๆ
5. ส่งเสริมและพัฒนา หมู่บ้านล้าหลัง ครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ.
6. สร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสาคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบ
7. ส่งเสริม พัฒนาอาชีพ ตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และการ
เรียนรู้หลักการทรงงาน
8. สร้างระบบเครือข่ายในภาครัฐ และภาคประชาชน
9. ส่งเสริมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน หรือนักเรียน นักศึกษา
ในจังหวัด
10. ส่งเสริมในการให้ความรู้ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
11. จัดระบบการป้องกันปราบปรามผู้กระทาความผิด
12. สร้างระบบเครือข่ายการทางานเฝ้าระวัง
13. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย

(2) โครงการ
โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการดูแลสุขภาพ การรักษาผู้ป่วย ทุกช่วงวัย ด้วย
องค์ความรู้ และเทคโนโลยี
กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการ ศึกษาทุกช่วงวัย ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี
หรือนวัตกรรม
กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี
กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการของภาครัฐ ด้วยองค์ความรู้
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม
กิจกรรมหลักที่ 5 การส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
กิจกรรมหลักที่ 6 การสร้างความรู้ความเข้าใจ การประชาสัมพันธ์/การเผยแผ่/การ
เทิดทูนและธารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
กิจกรรมหลักที่ 7 การพัฒนาอาชีพ ตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
และการเรียนรู้หลักการทรงงาน
กิจกรรมหลักที่ 8 การสร้างระบบเครือข่ายในภาครัฐ และภาคประชาชน
กิจกรรมหลักที่ 9 การจัด ระบบการป้องกันปราบปรามผู้กระทาความผิด และการสร้าง
เครือข่ายด้านการรักษาความปลอดภัย และการช่วยเหลือประชาชน
กิจกรรมหลักที่ 10 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน
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ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 5
ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน

1)วัตถุประสงค์
1. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา
1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัด (จานวน 1,920,525 ไร่)
2. ปริมาณขยะในจังหวัด (ตัน)
3. การจัดการน้าเสีย (แห่ง)
4. พื้นที่บริหารจัดการน้าเพิ่มขึ้น (ไร่)
5. สัดส่วนปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิงเพื่อยานพาหนะต่อประชากร (ลิตร/คน)
6. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อประชากร (ล้านกิโลวัตต์/คน/ปี)
7. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าในภาคที่ไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ล้านบาท)
8. สัดส่วนปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมต่อ GPP ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/
ล้านบาท)

3) แนวทางการพัฒนา
1. ยกระดับประสิทธิภาพในการบูรณาการบริหารจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะครบวงจร สร้างมูลค่าที่ยั่งยืน( BCG) และลดของเสีย
อันตราย สร้างโคราชเมืองสะอาดและปลอดภัย
3. ผลักดันในการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน สร้างการมีส่วนร่วมของเอกชนและ
ชุมชนเพื่อการมีพลังงานที่ยั่งยืน
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน โรงงาน หน่วยงานรัฐในการจัดการน้าเสีย และพัฒนาฟื้นฟู
ลาน้า คู คลองสาธารณะ
5. พัฒนาการเรียนรู้ทุกช่วงวัยในการรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลและยั่งยืน

4) แผนงานโครงการ
(1) แผนงาน
1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู การป้องกันและการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากร
ป่าไม้ และสัตว์ป่า
2. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้าในเขตและนอกเขตชลประทาน
3. เพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการขยะ และรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมสานึกรับผิดชอบต่อ
สังคมเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะ
4. ส่งเสริมการรณรงค์ประหยัดพลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการน้าเสีย และส่งเสริมพัฒนาฟื้นฟู ลาน้า คู คลองสาธารณะ
6. ส่งเสริมการให้ความรู้ สร้างจิตสานึกประชาชน ได้ตระหนักถึงคุณค่า และประโยชน์อนุรักษ์
ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
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(2) โครงการ
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมหลักที่ 1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า
กิจกรรมหลักที่ 2 การบริหารจัดการน้าในเขตและนอกเขตชลประทาน
กิจกรรมหลักที่ 3 การบริหารจัดการขยะ
กิจกรรมหลักที่ 4 การรณรงค์ประหยัดพลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด
กิจกรรมหลักที่ 5 การมีส่วนร่วมในการจัดการน้าเสีย และส่งเสริมพัฒนา ฟื้นฟู ลาน้า คูคลอง
สาธารณะ
กิจกรรมหลักที่ 6 พัฒนาการเรียนรู้ในการรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลและยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 6
ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/
MICE City/ Art City / Safe City)

1) วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาและยกระดับกาลังคนคุณภาพสูง บุคลากรของจังหวัดทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
3. พื่อพัฒนาและยกระดับโคราชเป็นเมืองคุณภาพสูง ที่มีความหลากหลาย
4. เพื่อเสริมสร้างศูนย์การบริการประชาสัมพันธ์ การบริการสาธารณะ

2) เป้าหมายและตัวชีว้ ัดของประเด็นการพัฒนา
1. ร้อยละความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการพัฒนาองค์กร
1.1 ประชาชน
1.2 บุคลากรภายในองค์กร
2. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้าประปา (%)
3. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้า (%)
4. ร้อยละของประชากรที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต (%)
5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
6. ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ (%)
7. ระดับความสาเร็จการเป็นเมืองแห่งไมซ์ (MICE City)

3) แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาและยกระดับกาลังคนคุณภาพสูง บุคลากรของจังหวัดทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา รองรับการเติบโตเศรษฐกิจในอนาคต
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ4.0 รองรับการพัฒนาเมืองที่เติบโต
3. พัฒนาและยกระดับโคราชเป็นเมืองคุณภาพสูง ที่มีความหลากหลาย ได้แก่
เมืองอัจฉริยะ (SMART City) เมืองแห่งไมซ์ (MICE City) เมืองแห่งศิลปะ (Art City)
เมืองแห่งความปลอดภัย ( Safe City )
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4. เสริมสร้างศูนย์การบริการประชาสัมพันธ์ การบริการสาธารณะ แบบOne Stop service
ผ่านระบบ E-Korat

4) แผนงานโครงการ
(1) แผนงาน
พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ โครงสร้างเมืองคุณภาพสูง และกาลังคนทุกภาคส่วนด้วย
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

(2) โครงการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐการพัฒนาโครงสร้างเมือง
คุณภาพสูง และกาลังคนทุกภาคส่วน
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการภาครัฐกาลังคนทั้งบุคลากร
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและสถาบันการศึกษา
กิจกรรมหลักที่ 2 ยกระดับโครงสร้างองค์กรทุกภาคส่วนมู่งสู่ เมืองคุณภาพสูง ที่มีความ
หลากหลายเมืองอัจฉริยะ (SMART City) เมืองแห่งไมซ์ (MICE City) เมืองแห่งศิลปะ (Art City)
เมืองแห่งความปลอดภัย ( Safe City )
กิ จ กรรมหลั ก ที่ 3 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง าน การตรวจติ ด ตาม และการ
ประเมินผลตามนโยบายรัฐบาล
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ส่วนที่ 3
แบบ จ.1 และ จ.1-1
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