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ตราประจำจังหวัด

รูปทาวสุรนารี และซุม ประตูชุมพล แสดงถึงวีรกรรมอันกลาหาญของทาวสุรนารีที่กอบกูเมืองนครราชสีมา
จากกองทัพของเจาอนุวงศแหงเวียงจันทน
ตราประจำจังหวัดนครราชสีมาภาพนี้มีฐานะเปนเครื่องหมายราชการ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดภาพ
เครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 214) ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน
พ.ศ. 2547 (การกำหนดภาพเครื่องหมายราชการของจังหวัดตางๆ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 75 จังหวัด)

คำขวัญประจำจังหวัด
“เมืองหญิงกลา ผาไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินดานเกวียน”

(คำขวัญเดิม โคราช ลือเลื่อง เมืองกอนเกา นกเขาคารม ออยคันรม สมขี้มา ผาหางกระรอก)

อักษรยอ : นม.
สีประจำจังหวัด : สีแสด (สีสม)
ตนไมประจำจังหวัด : ตนสาธร (Millettia leucantha)
ดอกไมประจำจังหวัด : ดอกสาธร
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สวนที่ 1
ขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
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สวนที่ 1
ขอมูลเพื่อการพัฒนา
1.1 ขอมูลพื้นฐานทางกายภาพ
1) ประวัติความเปนมา
จังหวัดนครราชสีมา เดิมเปนเมืองโบราณในอาณาจักรไทย ตั้งอยูในพื้นที่อำเภอสูงเนิน หางจาก
ตัวเมืองปจจุบัน 31 กิโลเมตร เรียกวา “เมืองโคราฆะปุระ” หรือ “โคราช” กับ “เมืองเสมา” ซึ่งทั้ง 2 เมือง
เคยเจริญรุงเรืองในสมัยขอม แตในปจจุบันเปนเมืองรางตั้งอยูริมลำตะคอง
สมัยกรุงศรีอยุธยา ในแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช (พ.ศ. 2199 - 2231) ไดโปรดให
สรางเมืองใหมขึ้นในพื้นที่ตัวเมืองปจจุบัน โดยเอาชื่อ “เมืองโคราฆะปุระ”กับ “เมืองเสมา” มาผูกเปนนามเมืองใหม
เรียกวา“เมืองนครราชสีมา”แตคนทั่วไป เรียกวา “เมืองโคราช”
สมัยกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 1 โปรดเกลาฯ ใหยกฐานะเปนเมืองชั้นเอก ผูสำเร็จราชการเมือง
มียศ เปน เจาพระยา โดย เจาพระยานครราชสีมาคนแรกชื่อ ปน ณ ราชสีมา และในรัชกาลนี้เมืองนครราชสีมา
ไดนำชางเผือก 2 เชือก ขึ้นนอมเกลาถวาย ตอมาในป พ.ศ.2369 ในสมัยรัชกาลที่ 3 เจาอนุวงศ ผูครองเมือง
เวียงจันทนก อ การกบฏ ยกกองทัพ มาตีเมือ งนครราชสีม าและกวาดตอ น พลเมือ งไปเปนเชลย คุณหญิงโม
(ภรรยาปลัดเมืองนครราชสีมา (พระสุริยเดชวิเศษ ฤทธิ์ทศทิศวิชัย)) ผูรักษาเมืองแสรงทำกลัวเกรงและประจบ
เอาใจทหารลาว เมื่อถูกกวาดตอนมาถึงทุงสัมฤทธิ์ในเขตอำเภอพิมาย ก็หยุดพักกลางทางพอไดโอกาสคุณหญิง โม
ก็จ ัดกองทัพ โจมตีก องทั พเวียงจันทน แตกพายไป วีร กรรมที่คุณหญิง โมไดประกอบขึ้นนี้ รัชกาลที่ 3 จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ สถาปนา คุณหญิงโม ดำรงฐานันดรศักดิ์เปน “ทาวสุรนารี” ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 5
ไดโปรดเกลา ฯ ใหรวบรวมหัวเมืองในเขตที่ราบสูงใหนครราชสีมาเปนที่วาการมณฑลลาวกลาง ในป พ.ศ. 2434
( ร.ศ. 110 )
2) ที่ตั้ง
จัง หวัดนครราชสีม าตั ้ ง อยู  ใ นภาคตะวันออกเฉียงเหนื อและอยู ในพื้ นที่ก ลุม จัง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 บนที่ราบสูงโคราชละติจูด 15 องศาเหนือลองติจูด 102 องศาตะวันออกสูงจาก
ระดับน้ำทะเลปานกลาง 187 เมตร ตั วจัง หวัดอยู หางจากกรุง เทพมหานครโดยทางรถยนต 259 กิโลเมตร
และโดยทางรถไฟ 264 กิโลเมตร
รูปภาพที่ 1 แสดงที่ตั้งจังหวัดนครราชสีมา
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3) ขนาดพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ 20,493.964 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,808,728 ไร
คิดเปนรอยละ 12.12 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนพื้นที่ปาไม 2,297,735 ไร โดยสวนใหญเปน
พื้นที่อุทยานแหงชาติคืออุทยานแหงชาติเขาใหญและอุทยานแหงชาติทับลานรอยละ 61.4 และเปนแหลงน้ำ
280,313 ไร มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ติดตอกับจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแกน
ทิศใต
ติดตอกับจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแกว
ทิศตะวันออก ติดตอกับจังหวัดบุรีรัมย และจังหวัดขอนแกน
ทิศตะวันตก ติดตอกับจังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี
รูปภาพที่ 2 แสดงอาณาเขตจังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัด
ลพบุรี

จังหวัด
สระบุรี

จังหวัด
นครยานก

จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดสระแก้ว
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4) ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนครราชสีมา มีทั้งที่เปนภูเขาสูง ที่ราบลุม พื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นและ
พื้นที่ลูกคลื่นลอนลึก โดยสามารถแบงออกเปน 3 บริเวณ คือ
4.1) บริเวณเทือกเขาที่ส ูงทางตอนใต มีความสูงจากระดับน้ำทะเลมากกวา 250 เมตรอยูใน
บริเวณอำเภอปากชอง ปกธงชัย วังน้ำเขียว ครบุรี และเสิงสาง มีเทือกเขานี้เปนตนกำเนิดของแมน้ำ และลำธาร
หลายสายที่ไหลไปทางตะวันออกของภาค เชน แมน้ำมูล ลำแชะ ลำพระเพลิง และลำปลายมาศพื้นที่ระหวาง
เทือ กเขาสวนใหญ ม ี ล ั ก ษณะเป นลู ก คลื ่ นลอนลึก และลูก คลื่นลอนตื้นตอนลางของหุบ เขามีค วามลาดชั น
คอนขางมาก ทำใหมีการชะลางและพังทลายของหนาดินในบริเวณนี้คอนขางสูงเปนพื้นที่ซึ่งจำเปนตองสงวน และ
อนุรักษใหคงเปนสภาพตามธรรมชาติ เพื่อรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศน และสถานทองเที่ยวตามธรรมชาติ
4.2) บริเวณที่สูงทางตอนกลาง มีความสูงจากระดับน้ำทะเลอยูระหวาง 200 เมตร อยูในเขตพื้นที่
อำเภอดานขุนทด อำเภอเทพารักษ อำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนิน อำเภอโนนไทย อำเภอพระทองคำ อำเภอขาม
ทะเลสอ อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอโชคชัย อำเภอหนองบุญมาก อำเภอจักราช และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ลักษณะพื้นที่สวนใหญเปนลูกคลื่นลอนตื้น ยกเวนบริเวณใกลเชิงเขามีลักษณะเปนพื้นที่ลูกคลื่นลอนลึก ที่ราบลุม
ริมฝงแมน้ำไหลผานหลายสาย ไดแก ลำแชะ ลำพระเพลิง ลำตะคอง และแมน้ำมูล พื้นที่บางแหงเปนพื้นที่ราบซึ่ง
เปนปาหมดสภาพและปจจุบันเปนพื้นที่ท ำการเกษตรแตบางแหงปลอยทิ้งไววางเปลา ไดกำหนดใหเปนเขต
เตรียมการพัฒนาที่ดินใชเปนพื้นทีเ่ กษตรกรรม ปศุสัตว อุตสาหกรรม และชุมชนเมือง ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพือ่
การเกษตร
4.3) พื้นที่ลูกคลื่นและพื้นที่ราบลุมทางตอนเหนือ สูงจากระดับน้ำทะเลไมเกิน 200 เมตร อยูใน
เขตอำเภอแกงสนามนาง อำเภอบานเหลื่อม อำเภอบัวใหญ อำเภอสีดา อำเภอบัวลาย อำเภอโนนแดง อำเภอ
ประทาย อำเภอลำทะเมนชัย อำเภอเมืองยาง อำเภอชุมพวง อำเภอพิมาย อำเภอคง อำเภอขามสะแกแสง อำเภอ
โนนสูง และอำเภอหวยแถลง มีลักษณะเปนพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นที่สูงสลับที่นา บางตอนเปนพื้นที่ราบลุมบริเวณ
ริมฝงแมน้ำลำเชียงไกร ลำปลายมาศ และมีที่ราบลุมบริเวณริมฝง ลำสะแทด เปนพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อทำการเกษตร
และการพัฒนาเมือง การพัฒนาอุตสาหกรรม การประมง
5) ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพอากาศทั่ ว ไปของจั ง หวั ดนครราชสีม าอยู ภ ายใตอ ิ ท ธิ พ ลของมรสุ ม 2 ชนิ ด คื อ มรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ (เริ่มตั้งแตประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ) มรสุมนี้มีแหลงกำเนิดจากบริเวณ
ความกดอากาศสู ง ในซี ก โลกเหนือ แถบประเทศมองโกเลี ยและจีน พั ดพาเอามวลอากาศเย็น และแหง จาก
แหลงกำเนิดเขามาปกคลุมประเทศไทย ทำใหบริเวณจังหวัดนครราชสีมาประสบกับภาวะอากาศหนาวเย็นและแหง
แลง โดยทั่วไป สวนมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต (เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือน
ตุลาคม) มรสุมนี้มีแหลงกำเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกใต บริเวณมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งพัดออกจาก
ศูนยกลางเปนลมตะวันออกเฉียงใตและเปลี่ยนเปนลมตะวันตกเฉียงใต เมื่อพัดขามเสนศูนยสูตร พัดพาเอามวล
อากาศชื้ นจากมหาสมุท รอิ นเดี ยมาสู ประเทศไทย ทำใหบ ริเวณจังหวัดนครราชสีมา มีเ มฆมากและฝนตกชุก
โดยทั่วไป
6) ขอมูลการปกครอง/ประชากร
ขอมูลการปกครองจังหวัดนครราชสีมา มีการบริหารราชการ เปน 3 สวน ดังนี้
1) สวนราชการ 258หนวย
1.1) สวนกลางในภูมิภาค
196 หนวย
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1.2) สวนภูมิภาค
35 หนวย
1.3) รัฐวิสาหกิจ
27 หนวย
2) หนวยงานอิสระ
26 หนวย
3) องคกรปกครองสวนทองถิ่น
334 องคกร
3.1) องคการบริหารสวนจังหวัด
1 แหง
3.2) องคการบริหารสวนตำบล
243 แหง
3.3) เทศบาล (ท.นคร 1/ท.เมือง 4/ ท.ตำบล 85 แหง) 90แหง
จังหวัดนครราชสีมาแบงเขตการปกครองออกเปน 32 อำเภอ 289 ตำบล 3,743 หมูบ าน ดังนี้
1) อำเภอเมืองนครราชสีมา
4) อำเภอจักราช
7) อำเภอดานขุนทด
10) อำเภอโนนสูง
13) อำเภอพิมาย
16) อำเภอประทาย
19) อำเภอขามสะแกแสง
22) อำเภอหนองบุญมาก
25) อำเภอวังน้ำเขียว
28) อำเภอพระทองคำ
31) อำเภอสีดา

2) อำเภอคง
5) อำเภอโชคชัย
8) อำเภอโนนไทย
11) อำเภอปกธงชัย
14) อำเภอสีคิ้ว
17) อำเภอหวยแถลง
20) อำเภอเสิงสาง
23) อำเภอแกงสนามนาง
26) อำเภอเมืองยาง
29) อำเภอลำทะเมนชัย
32) อำเภอบัวลาย

3) อำเภอครบุรี
6) อำเภอชุมพวง
9) อำเภอบัวใหญ
12) อำเภอปากชอง
15) อำเภอสูงเนิน
18) อำเภอขามทะเลสอ
21) อำเภอบานเหลือ่ ม
24) อำเภอโนนแดง
27) อำเภอเทพารักษ
30) อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ประชากร
จังหวัดนครราชสีมา ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕61 มีประชากร จำนวน 2,646,401 คน เปนชาย
1,303,951 คน เปนหญิง ๑,342,450 คน จำนวนครัวเรือน 965,320 ครัวเรือน
อำเภอที่ มี ป ระชากรมากที่ ส ุ ด 5 อำเภอแรก ได แ ก อำเภอเมื อ งนครราชสี ม า อำเภอปากช อ ง
อำเภอพิม าย อำเภอดานขุนทด และอำเภอโนนสูง ตามลำดับ โดยอำเภอที่ป ระชากรนอ ยที่สุด คือ อำเภอ
บานเหลื่อ ม
ตารางที่ 1 แสดงจำนวนประชากรและบานของจัง หวัดนครราชสีม า ป พ.ศ. 2561
ที่

อำเภอ

1

รวมทั้งหมด
เมืองนครราชสีมา

2
3
4
5
6
7

ปากชอง
พิมาย
ดานขุนทด
โนนสูง
สีคิ้ว
ปกธงชัย

จำนวนประชากรและบาน ป พ.ศ. 2561
District
ชาย (คน)
หญิ ง (คน)
รวม (คน)
บ าน (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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ที่
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

อำเภอ
ครบุรี
สูงเนิน
ชุมพวง
บัวใหญ
โชคชัย
คง
ประทาย
หวยแถลง
จักราช
โนนไทย
เสิงสาง
หนองบุญมาก
วังน้ำเขียว
ขามสะแกแสง
พระทองคำ
แกงสนามนาง
เฉลิมพระเกียรติ
ลำทะเมนชัย
ขามทะเลสอ
เมืองยาง
โนนแดง
เทพารักษ
บัวลาย
สีดา
บานเหลื่อม

จำนวนประชากรและบาน ปพ.ศ. 2561 (คน)
ชาย(คน)
หญิ ง (คน)
รวม(คน)
บ าน(หลั ง)
47,413
49,096
96,509
35,684
41,067
43,263
84,330
35,383
41,525
41,850
83,375
23,075
41,293
41,663
82,956
25,236
40,183
42516
82,699
32,552
40,038
41,243
81,281
22,201
38,669
39,098
77,767
21,489
38,196
37,972
76,168
20,933
35,713
36,069
71,782
20,176
35,172
36,603
71,775
21,499
35,030
35,557
70,587
21,417
30,303
30,589
60,892
17,830
22,415
22718
45,133
19,153
21,541
21,813
43,354
12,638
20,719
21,087
41,806
13,100
18,554
18,720
37,274
10,451
17,583
18,381
35,964
11,070
16,310
16,486
32,796
9,052
14,781
15,186
29,967
10,003
14,124
13,943
28,067
7,461
12,535
13,056
25,591
6,881
12,715
12,452
25,167
8,075
12,225
12,328
24,553
6,983
12,027
12,153
24,180
7,018
10,444
10,719
21,163
6,095

District
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

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

7) การใชประโยชนที่ดิน
จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ทั้งหมด ๑๒,๘๐๘,๗๒8 ไร ขอมูล ณ ป 2559 มีการใชประโยชนที่ดิน
มากที่สุด คือ พื้นที่นา 4,083,956.21 ไร คิดเปนรอยละ 31.88 รองลงมาเปนพื้นที่พืชไร 3,755,489.45 ไร
คิดเปนรอยละ 29.31 พื ้ นที่ นอกการเกษตร 2,483,507.43 ไร คิดเปนรอยละ 19.39 และพื้นที่ปาไม
1,938,927.78 ไร คิดเปนรอยละ 15.14 ตามลำดับ
ตารางที่ 2 แสดงการใชประโยชนที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
ที่
ประเภทการใชประโยชน
พื้นที่ (ไร)
รอยละ
เนื้อที่ทั้งหมด Total
12,808,728.00
100.0
1 ที่นา Paddy land
4,083,956.21
31.88
2 ที่พืชไร Upland field crop
3,755,489.45
29.32
หน้า 7
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ประเภทการใชประโยชน
พื้นที่ (ไร)
รอยละ
เนื้อที่ทั้งหมด Total
12,808,728.00
100.0
ที่ไมผลและไมยืนตน
106,325.52
0.83
ที่สวนผักและไมดอก ไมประดับ Orchard and
41,533.51
0.32
perennial crop
ที่อื่น ๆ Miscellaneous land
398,988.11
3.11
นอกการเกษตร Non-agricultural landuse
2,483,507.43
19.39

7 เนื้อที่ปาไม Forest land

1,938,927.78

15.14

ที่มา:สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร Source: Office of Agricultural Economics

8) พื้นที่ปาไมของจังหวัดนครราชสีมา
ป า ไม ท ี ่ ส ำคั ญ ในจั ง หวั ด นครราชสี ม า ได แ ก ป า ดิ บ แล ง ป า เบญจพรรณ และป า เต็ ง รั ง
พรรณไมสำคั ญที ่ ขึ ้ นอยู  ได แก ประดู  แดง มะคาโมง ยาง เต็ง รัง เหียง พลวง เปนตน พื้นที่เขตปาอนุรักษ
ซึ่งยังคงความอุดมสมบูรณดวยทรัพยากรปาไมและสัตวปา สวนใหญอยูดานทิศใตของจังหวัด ไดแก อุทยาน
แหง ชาติเขาใหญ อุท ยานแหงชาติท ับลาน อุท ยานแหงชาติน้ำตกเจ็ดสาวนอ ย เขตหามลาสัตวป าเขาแผงมา
และเขตหามลาสัตวปาปาเขาภูหลวง
ปจจุบันสถานการณการลักลอบตัดไมทำลายปาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทวีความรุนแรงมากขึ้น
จังหวัดนครราชสีมาไดถูกจัดอันดับเปนจังหวัดที่มีความวิกฤตรุนแรงดานการบุกรุกทำลายทรัพยากรปาไมเปน ๑
ใน ๓ จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเปน ๑ ใน ๑๒ จังหวัดของประเทศ โดยเฉพาะปญหาการลักลอบ
ตัดไมพะยูง ซึ่งเปนชนิดไมที่ตลาดตางประเทศมีความตองการสูงและมีราคาแพง พบมากในบริเวณเขตอุทยาน
แหงชาติทับลาน ทองที่อำเภอครบุรี และอำเภอเสิงสาง นอกจากนี้ยังมีปญหาการบุกรุกพื้นที่ปา เพื่อเปนที่ทำกิน
และใชประโยชนอื่นๆ อีกดวย
รูปภาพที่ 3 แสดงภาพถายดาวเทียมแสดงพื้นที่ปาไมทองทีจ่ ังหวัดนครราชสีมา
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ตารางที่ 3 แสดงประเภทพื้นทีป่ าไมของจังหวัดนครราชสีมาที่ประกาศสงวนหวงหาม
ลำดับ ประเภทพื้นที่ปาไม จำนวน เนื้อที่ (ไร)
หมายเหตุ
๑ ปาสงวนแหงชาติ
๒๙ ปา ๔,๘๖๔,๒๓๘.๕๐ ๑. เนื้อที่ทกี่ ำหนดตามกฎกระทรวง
๒.จากการคำนวณตามแผนทีจ่ ำแนกเขต
การใชประโยชนทรัพยากรที่ดินและปาไม
(Zonning) มีเนื้อที่ ๔,๙๔๘,๔๑๖.๒๕ ไร
ประกอบดวย
- สวนทีป่ ระกาศเปนเขตอุทยานแหงชาติ
ทับลาน เนือ้ ที่ ๘๒๙,๙๗๔ ไร
- สวนทีส่ งมอบพื้นที่ ให ส.ป.ก.
(Zone A และ E) เนือ้ ที่ ๓,๓๒๖,๙๔๘.๕ ไร
กันพื้นทีท่ ี่ไมเหมาะสมตอการเกษตรกรรม
คืนกรมปาไมแลว เนือ้ ที่ ๑๘๕,๙๕๙.๗ ไร
คงเหลือพื้นที่ ส.ป.ก. ดำเนินการเนือ้ ที่
๓,๑๔๐,๙๘๘.๘ไร
- คงเหลือพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ
(Zone C และพื้นทีส่ งคืนจาก ส.ป.ก.)
เนื้อที่ ๙๗๗,๔๕๓.๔๕ ไร
๒ อุทยานแหงชาติ
๓ แหง ๑,๔๑๒,๗๗๖.๐๐ - อุทยานแหงชาติเขาใหญเนื้อที่ ๒๒๗,๕๕๐ ไร
- อุทยานแหงชาติทับลานเนื้อที่ ๑,๑๘๔,๘๗๕ ไร
(ทับซอนพื้นทีป่ าสงวนแหงชาติ เนื้อที่
๘๒๙,๙๗๔ ไร)
- อุทยานแหงชาติน้ำตกเจ็ดสาวนอยเนื้อที่
๓๕๑ ไร (เฉพาะในทองที่จงั หวัดนครราชสีมา)
๓ เขตหามลาสัตวปา ๒ แหง ๑๕๐,๒๐๐.๐๐ - เขตหามลาสัตวปาเขาแผงมาเนื้อที่ ๕,๐๐๐
ไร(ทับซอนปาสงวนแหงชาติ ปาเขาภูหลวง)
- เขตหามลาสัตวปาปาเขาภูหลวง เนื้อที่
๑๔๕,๒๐๐ ไร (ทับซอนปาสงวนแหงชาติ
ปาเขาภูหลวง)
๔ ปาไมถาวรของชาติ
๑๑
๑๐๖,๖๙๑.๐๐
ตามมติคณะรัฐมนตรี แหง
๕ ปาอนุรักษเพิ่มเติม ๖ แหง ๑๓,๔๔๘.๐๐
๖ ปาชุมชน
19๖ 10๘,๑๙๖.๓๓
แหง
ที่มา : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมจังหวัดนครราชสีมา (๒๕6๑)
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จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ปาไมที่ประกาศสงวนหวงหามตามกฎหมาย รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น ๖,๖๕๕,๕๔๙.๘๓ ไร
(หรือประมาณ ๑๐,๖๔๘.๘๘ ตารางกิโลเมตร) คิดเปนรอยละ ๕๑.๓๕ ของพื้นที่จังหวัด
ป า ชุ ม ชน ในท อ งที ่ จ ั ง หวั ด นครราชสี ม า กรมป า ไม ป ระกาศจั ด ตั ้ ง ป า ชุ ม ชนไปแล ว จำนวน
๒๕๗ โครงการ เนื้อที่ ๑๒๙,๑๕๐ – ๓ – ๑๖.๒ ไร ครอบคลุมพื้นที่ ๕๑๓ หมูบาน ๑๑๐ ตำบล ๒๔ อำเภอ (ขอมูล
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕6๑)
ตารางที่ 4 แสดงสถิตพิ ื้นที่ปาไมของจังหวัดนครราชสีมาจากผลการแปลภาพถายดาวเทียม
ป ๒๕๔๖ – ๒๕๖1
ป พ.ศ.
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๑
๒๕๕๒
2556
255๗
255๘
2559
25๖๐
2561

พื้นที่ปา (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 (ไร)
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 : (ขอมูลป ๒๕๕๑) สำนักแผนงานและสารสนเทศ , กรมปาไม (๒๕๕๑). ขอมูลสถิติกรมปาไม ป ๒๕๕๑.
(ขอมูลป ๒๕๕๒) สำนักแผนงานและสารสนเทศ , กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (๒๕๕๒).
(ขอมูลสถิติกรมปาไมป 25๖๑) สำนักจัดการที่ดิน กรมปาไม
เมื่อเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาของจังหวัด ป 2560-2561 เพิ่มขึ้น รอยละ 1.54
9) แหลงน้ำ
9.1 แหลงน้ำธรรมชาติ
แหลงน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ๙ ลุมน้ำ ไดแก ลุมน้ำมูลตอนบน, ลุมน้ำลำพระเพลิง, ลุมน้ำลำมูล
ตอนลาง, ลุมน้ำลำปลายมาศ, ลุมน้ำลำตะคอง,ลุมน้ำลำเชียงไกร,ลุมน้ำลำสะแทด ลุมน้ำลำชี และลุมน้ำลำจักราช
รวมพื้นที่ลุมน้ำ ๒๐,๙๐๕ ตร.กม.ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ๑,๐๗๘.๖ มม./ป ปริมาณน้ำทาเฉลี่ย ๓,๕๑๒ ลาน ลบ.ม. / ป
มีพื้นที่ชลประทาน ๗๐๒,๔๕๘ ไร คิดเปนรอยละ ๘.๕๗ ของพื้นที่จังหวัดทั้งหมด
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พื้นที่ลุมน้ำยอยทีส่ ำคัญในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ตารางที่ 5 แสดงพื้นที่ลมุ น้ำยอยทีส่ ำคัญในเขตจังหวัดนครราชสีมา
พื้นที่ลุมน้ำ
อำเภอในเขตลุมน้ำ
ตร.กม
ไร
ลำน้ำมูลตอนบน ๒,๕๒๑ ๑,๕๗๕,๖๒๕ ครบุรี โชคชัย เมือง เฉลิมพระเกียรติ
ลำพระเพลิง
๒,๓๑๐ ๑,๔๔๓,๗๕๐ ปากชอง วังน้ำเขียว ปกธงชัย โชคชัย
ลำตะคอง
๓,๙๐๕ ๒,๔๔๐,๖๒๕ ปากชอง สีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ และ
เมืองนครราชสีมา
ลำเชียงไกร
๓,๗๕๒ ๒,๓๔๕,๐๐๐ ดานขุนทด สีคิ้ว เทพารักษ โนนไทย เมือง
นครราชสีมา พระทองคำ โนนสูง ขามสะแกแสง
ลำน้ำชี
๖๘๐
๔๒๕,๐๐๐ แกงสนามนาง บานเหลื่อม คง
ลำสะแทด
๒,๔๕๗ ๑,๕๓๕,๖๒๕ บัวใหญ บัวลาย สีดา คง โนนแดง พิมาย ประทาย
โนนสูง ขามสะแกแสง เมืองยาง
ลำน้ำมูลตอนลาง ๑,๕๖๕ ๙๗๘,๑๒๕ โนนสูง เฉลิมพระเกียรติ จักราช พิมาย ชุมพวง
ลำทะเมนชัย เมืองยาง
ลำจักราช
๑,๓๘๘ ๘๖๗,๕๐๐ เสิงสาง หนองบุญมาก จักราช พิมายเฉลิมพระเกียรติ
ลำปลายมาศ
๑,๙๑๕ ๑,๑๙๖,๘๗๕ ครบุรี เสิงสาง หวยแถลง ชุมพวง
รวม
๒๐,๔๙๓ ๑๒,๘๐๘,๑๒๕
ที่มา:โครงการชลประทานจังหวัดนครราชสีมา (๒๕62)
ลุมน้ำยอย

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

9.2 อางเก็บน้ำสำคัญ
(๑) อางเก็บน้ำขนาดใหญ
- อางเก็บน้ำลำตะคลอง ความจุ 314.49 ลานลบ.ม.เมตร/๑๒๗,๕๔๐ ไร
- อางเก็บน้ำลำพระเพลิง- ลำสำลาย ความจุ ๑๔๙.๘๐ ลานลบ.ม./๘๔,๙๖๐ ไร
- อางเก็บน้ำมูลบน- ลำแชะ ความจุ ๔๑๖ลาน ลบ./๑๓๕,๔๐๐ ไร
- อางเก็บน้ำลำปลายมาศ-หวยเตย ความจุ ๑๐๒.๑๐ ลานลบ.ม./๖๐,๘๐๐ ไร
(๒) อางเก็บน้ำขนาดกลาง
- อางเก็บน้ำหวยซับประดู ความจุ ๒๘ ลาน ลูกบาศกเมตร
- อางเก็บน้ำหวยบานยาง ความจุ ๗ ลาน ลูกบาศกเมตร
- อางเก็บน้ำลำเชียงไกร ความจุ ๒๑ ลาน ลูกบาศกเมตร
- อางเก็บน้ำหวยตะครอ ความจุ ๑๐ ลาน ลูกบาศกเมตร
(๓) อางเก็บน้ำขนาดเล็ก
- อางเก็บน้ำชลประทานขนาดเล็กที่มอี ยูในเขตมีทั้งสิ้น ๔๗๓ แหง
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9.3 ปริมาณฝนและปริมาณน้ำทา
ปริมาณฝนคาเฉลี่ยรายปเทากับ ๑,๐๓๕ มิลลิเมตร โดยคาปริมาณฝนรายปเฉลี่ยที่เกิดขึ้น
ในชวงฤดูฝน ๘๗๓ มิลลิเมตร หรือคิดเปนรอยละ ๘๔ ของทั้งหมดและมีคาปริมาณฝนรายปเ ฉลี่ยที่เกิดขึ้นในชวง
ฤดูแลง ๑๖๓ มิลลิเมตร หรือคิดเปนรอยละ ๑๖ ของทั้งหมด
9.4 สถานการณนำ้ ผิวดิน
1) อางเก็บน้ำขนาดใหญรวม 4 อาง
รูปภาพที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบปริมาตรน้ำในอางเก็บน้ำ ทั้ง 4 อาง

2) อางเก็บน้ำขนาดกลาง รวม 23 อาง
ตารางที่ 6 แสดงจำนวนอางขนาดกลางในพื้นทีจ่ ังหวัดนครราชสีมา

ที่มา : ขอมูลสถานการณน้ำในอางเก็บน้ำโครงการชลประทานนครราชสีมาวันที่ 30 กันยายน 2562
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9.5 คุณภาพแหลงน้ำผิวดิน
สถานการณคุณภาพน้ำ
- แมน้ำมูล ถูกกำหนดใหเปนแหลงน้ำประเภทที่ 3 คือ แหลงน้ำที่มีคุณภาพพอใช และสามารถ
ใชประโยชนเพื่อการอุปโภคบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ
ทั่วไปกอน และใชเพื่อการเกษตร พบวา มีคุณภาพน้ำอยูในเกณฑพอใชขึ้นไปรอยละ 67
- ลำตะคองชวงที่ 1 (ตอนลาง) มาตรฐานตามที่กรมควบคุมมลพิษไดประกาศกำหนดประเภท
ของแหลงน้ำลำตะคองเปนแหลงน้ำประเภทที่ 4 เปนแหลงน้ำที่มีคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมและสามารถใชประโยชน
เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผานกระบวนการการปรับคุณภาพน้ำเปนพิเศษกอน
และใชเพื่อการอุตสาหกรรม พบวา คุณภาพน้ำอยูในเกณฑเสื่อมโทรมรอยละ 40 และเสื่อมโทรมมาก รอยละ 60
- ลำตะคองชวงที่ 2 (ตอนบน) มาตรฐานตามที่กรมควบคุมมลพิษไดประกาศกำหนดประเภท
ของแหลงน้ำลำตะคองเปนแหลงน้ำประเภทที่ 3 เปนแหลงน้ำที่มีคุณภาพพอใชและสามารถใชประโยชนเพื่อการ
อุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผานกระบวนการการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปกอน
และใชเพื่อการเกษตรและการอุตสาหกรรม พบวาคุณภาพน้ำอยูในเกณฑพอใช รอยละ 60
- ลำเชียงไกร คุณภาพน้ำสวนใหญอยูในเกณฑพอใชขึ้นไป รอยละ 80
- ลำปลายมาศ คุณภาพน้ำอยูในเกณฑพอใชขึ้นไป รอยละ 80
- ลำสาขาอื่นๆ คุณภาพน้ำสวนใหญอยูในเกณฑพอใชขึ้นไป รอยละ 34
ทั้งนี้ คุณภาพน้ำแหลงน้ำผิวดินที่เปลี่ยนแปลงไปในแตละปขนึ้ อยูกับปจจัยหลายอยาง ไดแก
ปริมาณน้ำฝน น้ำทิ้งชุมชน เปนตน โดยแหลงน้ำที่มีคุณภาพเสื่อมมาโดยตลอด คือ ลำตะคองตอนลาง ซึ่งไหลผาน
บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ปญหาคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมนั้นเกิดจากการระบายน้ำทิง้ จากกิจกรรม
ตางๆ เชน ชุมชน เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ซึง่ ไมไดผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำใหไดมาตรฐานกอน
ปลอยลงสูแหลงน้ำตางๆ
ตารางที่ 7 สรุปเกณฑคุณภาพน้ำแหลงน้ำผิวดินที่ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561
สรุปผลคุณภาพน้ำ
ชวงฤดูน้ำนอย
ชวงฤดูน้ำมาก
เกณฑ
คุณภาพน้ำ
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
(พฤศจิกายน 2560) (กุมภาพันธ 2561) (พฤษภาคม 2561) (สิงหาคม 2561)
-

-

-

-

ลำปลายมาศ

ลำชี

-

แมน้ำชี ,ลำชี

แมน้ำมูล
ลำชี ,แมน้ำชี
ลำสาขาอื่นๆ (ลำซอ)

ลำเชียงไกร
ลำตะคองตอนบน
ลำปลายมาศ

แมน้ำมูล ,ลำเชียงไกร
ลำชี ,แมน้ำชี
ลำปลายมาศ

แมน้ำมูล
ลำปลายมาศ
ลำเชียงไกร

ดีมาก
ดี
พอใช
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เสื่อมโทรม

เสื่อมโทรม

ลำตะคองตอนลาง
ลำตะคองตอนบน
ลำเชียงไกร

แมน้ำมูล
แมน้ำชี
ลำสาขาอื่นๆ (ลำซอ)

ลำตะคองตอนบน
ลำตะคองตอนลาง
ลำสาขาอื่นๆ (ลำซอ)

ลำตะคองตอนบน
ลำสาขาอื่นๆ (ลำซอ)

-

ลำตะคองตอนลาง

-

ลำตะคองตอนลาง

หมายเหตุ

เกณฑคุณภาพน้ำดีมากการตรวจวัดโดยรวม(รอยละ 80 ขึ้นไป) ไดมาตรฐานคุณภาพน้ำแหลงน้ำผิวดินประเภทที่ 2
เกณฑคุณภาพน้ำดีการตรวจวัดโดยรวม(รอยละ 51 ขึ้นไป) ไดมาตรฐานคุณภาพน้ำแหลงน้ำผิวดินประเภทที่ 2
เกณฑคุณภาพน้ำพอใชการตรวจวัดโดยรวม(รอยละ 51 ขึ้นไป) ไดมาตรฐานคุณภาพน้ำแหลงน้ำผิวดินประเภทที่ 3
เกณฑคุณภาพน้ำเสื่อมโทรม การตรวจวัดโดยรวม(รอยละ 51 ขึ้นไป) ไดมาตรฐานคุณภาพน้ำแหลงน้ำผิวดินประเภทที่ 4
เกณฑคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมาก การตรวจวัดโดยรวม(รอยละ 50ขึ้นไป) ไมไดมาตรฐานคุณภาพน้ำแหลงน้ำผิวดินประเภทที่ 4

แหลงน้ำที่มีคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมาอยางตอเนื่องโดยตลอด คือ ลำตะคองตอนลาง (ชวงที่ 1)
ตั้งแตฝายกันผม ตำบลพระเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาจนถึง ฝายคนชุม บานคนชุม ตำบลปรุใหญ
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สาเหตุนาจะเกิดจากการระบายน้ำทิ้งจากกิจกรรมตางๆ เชน ชุมชน
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ซึ่งน้ำที่ไหลลงนั้นยังไมผานกระบวนการบำบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ำกอน ทั้งนี้
คุณภาพน้ำแหลงน้ำผิวดินที่เปลี่ยนแปลงไปในแตละปขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง ไดแก ฤดูกาล ปริมาณน้ำฝน
ปริมาณน้ำทิ้ง เปนตน
ตารางที่ 8 แสดงระบบบำบัดน้ำเสีย
สถานที่บำบัดน้ำเสีย
จำนวนพื้นที่ (ไร)
1. เทศบาลนครนครราชสีมา อำเภอเมือง 308 ไร
จังหวัดนครราชสีมา
2. เทศบาลเมืองปากชอง อำเภอปากชอง 133 ไร
จังหวัดนครราชสีมา
3. เทศบาลเมืองบัวใหญ อำเภอบัวใหญ 61 ไร
จังหวัดนครราชสีมา
4. เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขาม 6.46 ไร
ทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
5. เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
6. เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน
3 ไร
จังหวัดนครราชสีมา

ระบบบำบัดน้ำเสีย
บอปรับเสถียร (Stabilization Pond)
บอปรับเสถียร (Stabilization Pond)
บอปรับเสถียร (Stabilization Pond)
บอปรับเสถียร (Stabilization Pond)
และบึงประดิษฐ
บอปรับเสถียร (Stabilization Pond)
บอปรับเสถียร (Stabilization Pond)
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10) น้ำบาดาล
ปริมาณน้ำบาดาลที่กักเก็บของพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีประมาณ 44,300 ลานลูกบาศกเมตร
ปริมาณที่สามารถนำมาใชไดประมาณ 1,480 ลานลูกบาศกเมตรตอป โดยมีปริมาณน้ำที่เพิ่มเติมในแตล ะป
ประมาณ 2,160 ลานลูก บาศกเมตร การพัฒ นาน้ำบาดาลขึ้นมาใชไมควรพัฒนาจนใกลเ คียงกับศัก ยภาพ
เนื่องจากหลายพื้นที่มีความเสี่ยงในเชิงคุณภาพโดยเฉพาะเรื่องความเค็มและอาจทำใหเกิดการแพรกระจายของ
ความเค็มดวย
รูปภาพที่ 5 แสดงแผนที่น้ำบาดาลในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
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11) สถานการณภัยแลง
ป 2557 ตอเนื่องป 2558 รวม 10 อำเภอ 57 ตำบล 1 เทศบาล 678
หมูบาน 16 ชุมชน
ป 2559 รวม 2 อำเภอ 8 ตำบล 42 หมูบาน
ป 2560 ไมมีขอมูลการเกิดภัย
ป 2561 รวม 22 อำเภอ 151 ตำบล 1,475 หมูบ าน 1 เทศบาล 7 ชุมชน
ป 2562 รวม 22 อำเภอ 82 ตำบล 298 หมูบาน
อำเภอที่เปนหมูบานเปาหมาย และมีการแจกจายน้ำ ชวยเหลือผูประสบภัยแลง จำนวน 8 อำเภอ
14 ตำบล 26 หมูบาน (อ.โนนสูง ,อ.จักราช , อ.คง ,อ.หนองบุญมาก , อ.เมือง , อ.หวยแถลง ,อ.ปกธงชัย และ อ.สีคิ้ว
12) สถานการณอุทกภัย
สรุปขอมูลการประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย อุทกภัย (น้ำไหลหลาก) พ.ศ.2562 จำนวน 5
อำเภอ 11 ตำบล 3 ชุมชน 49 หมูบาน (อ.เสิงสาง ,อ.บัวใหญ , อ.โนนแดง , อ.บัวลาย , อ.ชุมพวง)
ที่มา : สำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา
13) ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ปริมาณขยะมูลฝอย
จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นรวม 2,460.99 ตัน/วัน โดยมีองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่ใหบริการเก็บขนรวม 155 แหง คิดเปนรอยละ 47 มีปริมาณขยะมูลฝอยที่ไดรับบริการเก็บขนรวม
1,008.14 ตัน/วัน หรือคิดเปนรอยละ 41 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น โดยมีขยะมูลฝอยที่ถูกนำไปกำจัดอยาง
ถูกตอง จำนวน 708.11 ตัน/วัน คิดเปนรอยละ 70.24 ของปริมาณขยะที่เก็บขนทั้งหมด หรือคิดเปนรอยละ
28.77 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังพบวา มีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไมมีการใหบริการจัดการขยะ
มูลฝอย จำนวน 178 แหง คิดเปนรอยละ 53 โดยมีปริมาณขยะที่กำจัดไมถูกตอง (ปริมาณขยะที่เก็บขนแตกำจัด
ไมถูกตอง และปริมาณขยะที่ไมมีการใหบริการ) จำนวน 794.52 ตัน/วัน คิดเปนรอยละ 32.28 ของปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด และมีปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำไปใชประโยชนประมาณ 958.37 ตัน/วัน คิดเปนรอยละ
38.94 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
ตารางที่ 9 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน
จังหวัด

ปริมาณขยะ
ที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)

นครราชสีมา 2,460.99

จำนวน
อปท. ที่มี
การ
ใหบริการ
(แหง)
155

จำนวน ปริมาณขยะ ปริมาณ ปริมาณ ปริมาณขยะ
อปท. ที่ไมมี ที่เก็บขนไป ขยะที่
ขยะที่
ที่ถูก
กำจัด
การ
กำจัด
กำจัดไม นำไปใช
ใหบริการ (ตัน/วัน) ถูกตอง ถูกตอง ประโยชน(ตั
(แหง)
(ตัน/วัน) (ตัน/วัน)
น/วัน)
178
1,008.14 708.11 794.52 958.37
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สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
จังหวัดนครราชสีมา มีจำนวนทั้งสิ้น 94 แหง พบวา สวนใหญดำเนินการกำจัดในลักษณะเทกอง
เทกอง/เผา และเทกอง/ไถกลบเปนครั้งคราว จำนวน 84 แหง และมีศูนยกำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบผสมผสาน
จำนวน 3 แหง ไดแก เทศบาลนครนครราชสีมา อำเภอเมือง เทศบาลเมืองสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว และเทศบาลตำบลสูง
เนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบกึ่งใชอากาศ 1 แหง คือ เทศบาลเมืองสีคิ้ว
อำเภอสีคิ้ว รวมทั้งมีระบบจัดการขยะมูลฝอยแบบชีวภาพเชิงกลของมหาวิทยาลัยสุรนารี ในพื้นที่อีก 3 แหง ไดแก
เทศบาลเมืองเมืองปก เทศบาลตำบลแซะ และเทศบาลตำบลดานขุนทด โดยพบวาสถานที่ก ำจัดขยะมูล ฝอย
ทั้งหมดมีปริมาณขยะมูลฝอยสะสมรวม 93,933.23 ตัน
ตารางที่ 10 แสดงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
รูปแบบการกำจัด (แหง)
จังหวัด
เทกอง/ เตาเผา เทกอง ระบบ ระบบฝงกลบ
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) โครงสรางพื้นฐาน
14.1) การคมนาคมขนสง
(1) ทางอากาศ
ทาอากาศยานนครราชสีมา ตั้งอยูที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
-วันที่ 2 กันยายน 2554 ที่ทาอากาศยานนครราชสีมา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครราชสีมา บริษัท Thai Regional Aviation จำกัด ไดทำการเปดเที่ยวบิน สุวรรณภูมิ-โคราช-สุวรรณภูมิ
บริษัทเลือกใชเครื่องบินรุน Piper Navajo Chieftain ซึ่งเปนเครื่องบินที่ไดรับความนิยมสูง และ มีความปลอดภัย
จากประเทศสหรัฐอเมริกา ใชเวลาในการเดินทาง 40 นาที
-วันที่ 2 กุมภาพันธ 2558 สายการบิน กานตแอร ไดทำการเปดเที่ยวบินจาก
ทาอากาศยานเชียงใหม - ทาอากาศยานนครราชสีม า โดยทำการบิน 4 เที่ยวบินตอ สัป ดาห ( จันทร,พุธ,
พฤหัสบดี,เสาร ) โดยใชเครื่องบินรุน ATR-72 (ปจจุบันหยุดใหบริการในสายนี้แลว)
-วันที่ 3 ธันวาคม 2560 สายการบินนิวเจน แอรเวยส เปดใหบริการเสนทาง
บิน นครราชสีมา - เชียงใหม และภูเก็ต (ปจจุบันสายนี้หยุดใหบริการแลว)
-วันที่ 21 ธันวาคม 2560 สายการบินนิวเจน แอรเวยส เปดใหบริการเสนทาง
บิน นครราชสีมา - กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) (ปจจุบันสายนี้หยุดใหบริการแลว)
(2) ทางรถยนต
ทางหลวงพิเศษ
Thai Motorway-t6.svg ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 หรือ ถนนมอเตอรเวย
บางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา (เปดใหบริการในป 2563) ในเขตจังหวัดนครราชสีมา เริ่มจาก กลางดง - ปากชอง คลองไผ - สีคิ้ว - สูงเนิน - ขามทะเลสอ - โคกกรวด - นครราชสีมา
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รูปภาพที่ 6 แสดงเสนทางถนนมอเตอรเวย

ทางหลวงแผนดิน
ทางหลวงสายสำคัญของจังหวัดนครราชสีมามีดงั นี้
ทางหลวงหมายเลขหลักเดียว
Thai Highway-2.svg ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ในเขต
จังหวัดนครราชสีมา เริ่มจาก กลางดง - ปากชอง - คลองไผ - สีคิ้ว - สูงเนิน - โคกกรวด - นครราชสีมา - จอหอ ตลาดแค - บานวัด - สีดา - สิ้นสุดจังหวัดนครราชสีมาในเขตอำเภอบัวลาย
ทางหลวงหมายเลขสองหลัก
Thai Highway-24.svg ทางหลวงแผนดินหมายเลข 24 (ถนนโชคชัย-เดชอุดม
และถนนสถลมารค) ในเขตจังหวัดนครราชสีมา เริม่ จากทางแยกตางระดับสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา –
รอยตออำเภอหนองบุญมาก กับอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรมั ย
ทางหลวงหมายเลขสามหลัก
Thai Highway-304.svg ทางหลวงแผนดินหมายเลข 304 (ถนนแจง วัฒนะ
ถนนรามอินทรา ถนนสุวินทวงศ) ในเขตจังหวัดนครราชสีมา เริ่มจากรอยตอจังหวัดปราจีนบุรีกับอำเภอวังน้ำเขียว
- อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
Thai Highway-201.svg ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข 201 ในเขตจั ง หวั ด
นครราชสีมา เริ่มจากอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา - รอยตออำเภอดานขุนทดกับอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
Thai Highway-202.svg ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข 202 ในเขตจั ง หวั ด
นครราชสีมา เริ่มจากรอยตออำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิกับอำเภอแกงสนามนาง - รอยตออำเภอประทาย กับ
อำเภอบานใหมไชยพจน จังหวัดบุรีรัมย
Thai Highway-204.svg ทางหลวงแผนดินหมายเลข 204 (ถนนเลี่ยงเมือง
นครราชสีมา) อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
Thai Highway-205.svg ทางหลวงแผนดินหมายเลข 205 (ถนนสุรนารายณ)
ในเขตจัง หวั ดนครราชสี ม า เริ ่ ม จากรอยตอ อำเภอดานขุนทดกับอำเภอจัตุรัส จัง หวัดชัยภูม ิ - อำเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
Thai Highway-206.svg ทางหลวงแผนดินหมายเลข 206 (ทางเขาเมืองพิมาย
และ เลี่ยงเมืองพิมาย) จาก ถนนมิตรภาพ อำเภอโนนสูง - อำเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
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Thai Highway-207.svg ทางหลวงแผนดินหมายเลข 207 (ถนนพาณิชยเจริญ)
จากอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา - รอยตออำเภอพล จังหวัดขอนแกน
Thai Highway-224.svg ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข 224 ในเขตจั ง หวั ด
นครราชสีมา เริ่มจากอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - รอยตออำเภอเสิงสางกับจังหวัดบุรีรัมย
Thai Highway-226.svg ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข 226 ในเขตจั ง หวั ด
นครราชสีมา เริ่มจากอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - รอยตออำเภอหวยแถลงกับจังหวัดบุรีรัมย
Thai Highway-290.svg ทางหลวงแผนดินหมายเลข 290 (ถนนวงแหวนรอบ
เมืองนครราชสีมา) อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
(3) รถโดยสารประจำทาง
เดินทางจากกรุงเทพฯ
มีรถโดยสารธรรมดา และ รถปรับอากาศชั้น 1 ชั้น 2 และรถตูปรับอากาศ สาย
21 (กรุงเทพฯ - นครราชสีมา) วิ่งใหบริการจาก สถานีขนสงหมอชิต 2 กรุงเทพฯ มายังจังหวัดนครราชสีมา ทุกวัน
ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนั้น ยังสามารถที่จะเลือกเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางจากกรุงเทพฯ ปลายทาง
จังหวัดตาง ๆ ในภาคอีสานที่ผานจังหวัดนครราชสีมาไดเชนกัน
เดินทางภายในจังหวัด
การเดินทางภายในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกลเคียง มีขนสงสาธารณะใหบริการ
ดังนี้คือ
- รถโดยสารประจำทางหมวด 1 และหมวด 4 (รถสองแถว) วิ่งบริการภายใน
เขตเทศบาล และ บริเวณใกลเคียง รถโดยสารหมวด 1 แบงออกเปน 21 สาย วิ่งบริการภายในเขตเทศบาลและ
พื้นที่ใกลเคียงไปตามเสนทางตาง ๆ
- รถจัก รยานยนตร ับ จาง, รถสามลอ เครื่อ ง และรถสามลอ วิ่ง ใหบ ริก าร
ผูโดยสารภายในเขตตัวเมือง
- รถแท็กซี่มิเตอร (Taxi Meter) เปดใหบริการในชวงการแขงขันกีฬาซีเกมส
ครั้งที่ 24 เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 เปนจังหวัดแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจุดจอดรถแท็กซี่อยูที่
สถานี ข นสง ผู โ ดยสารแห ง ที ่ 2 สถานี ร ถไฟนครราชสี ม า สถานี ร ถไฟชุม ทางจิ ร ะ ศู น ย ก ารคาเดอะมอลล
นครราชสีมา เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เทอรมินอล 21 โคราช และสถานบันเทิง นอกจากนี้ยังสามารถเรียกใช
บริการโดยโทรศัพทเลขหมายดวนหริอเรียกผานแอปพลิเคชัน ปจจุบันมีรถใหบริการทั้งสิ้นจำนวนมากกวา 70 คัน
ถาตองการเดินทางไปตางอำเภอ จะมีรถโดยสารประจำทางหมวด 4 ใหบริการ
ไปยังอำเภอตาง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา หลายสายดวยกัน สามารถขึ้นรถไดที่สถานีขนสงแหงที่ 1 ถนนบุรินทร
มีทั้งประเภทรถสองแถว และ รถบัสโดยสารประจำทางใหบริการ จะมีรถโดยสารไป อำเภอปกธงชัย อำเภอ
ประทาย อำเภอดานขุนทด อำเภอปากชอง อำเภอสูงเนิน สำหรับสถานีขนสงผูโดยสารแหงที่ 2 นั้น จะมีรถ
โดยสาร ไปเฉพาะ อำเภอพิมาย อำเภอหวยแถลง และ ตำบลดานเกวียน,อำเภอโชคชัย
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ระยะทางจากอำเภอเมืองนครราชสีมาไปอำเภอตางๆ
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 24 กิโลเมตร
อำเภอขามทะเลสอ
25 กิโลเมตร
อำเภอโนนไทย
30 กิโลเมตร
อำเภอโชคชัย
33 กิโลเมตร
อำเภอปกธงชัย
36 กิโลเมตร
อำเภอสูงเนิน
36 กิโลเมตร
อำเภอโนนสูง
39 กิโลเมตร
อำเภอจักราช
44 กิโลเมตร
อำเภอขามสะแกแสง 52 กิโลเมตร
อำเภอสีคิ้ว
53 กิโลเมตร
อำเภอหนองบุญมาก 54 กิโลเมตร
อำเภอพระทองคำ
60 กิโลเมตร
อำเภอพิมาย
61 กิโลเมตร
อำเภอดานขุนทด
62 กิโลเมตร
อำเภอครบุรี
อำเภอโนนแดง
อำเภอวังนํ้าเขียว
อำเภอสีดา
อำเภอเสิงสาง
อำเภอชุมพวง
อำเภอบัวลาย
อำเภอแกงสนามนาง
อำเภอเมืองยาง

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

อำเภอหวยแถลง
อำเภอคง
อำเภอปากชอง
อำเภอเทพารักษ
อำเภอบัวใหญ
อำเภอประทาย
อำเภอบานเหลื่อม
อำเภอลำทะเมนชัย

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

เดินทางระหวางจังหวัด
มีทั้งรถโดยสารประจำทางธรรมดา และปรับอากาศ หมวด 2 และ 3 จำนวน
หลายเสนทางในจังหวัดตาง ๆ วิ่งใหบริการผานจังหวัดนครราชสีมาที่สถานีขนสงผูโ ดยสารแหงที่ 2 (ถนนมิตรภาพหนองคาย) ทุกวัน
นอกจากนี้ มีร ถโดยสารประจำทาง ใหบ ริก ารรับ สงผูโดยสารจาก ตนทาง
จังหวัดนครราชสีมา ไปยังปลายทางจังหวัดอื่น ในภาคตาง ๆ ดังตอไปนี้
ภาคอีสาน ไดแกนครราชสีมา- แกงสนามนาง ชัยภูมินครราชสีมา – ขอนแกน
นครราชสีมา - ชัยภูมิ แกงครอ ภูเขียว ชุมแพ ภูกระดึง วังสะพุง เมืองเลย เชียงคานนครราชสีมา – อุดรธานี
นครราชสีมา – มุกดาหารนครราชสีมา – อุบลราชธานีนครราชสีมา - หนองคาย (ศรีเชียงใหม)นครราชสีมา –
ยโสธรนครราชสีมา – สุรินทรนครราชสีมา – บุรีรัมยนครราชสีมา - นครพนม (บานแพง)
ภาคเหนื อ ได แ ก น ครราชสี ม า – นครสวรรค น ครราชสี ม า – พิ ษ ณุ โ ลก
นครราชสีมา - เพชรบูรณ ,หลมสักนครราชสีมา – เชียงใหมนครราชสีมา - เชียงราย (แมสาย)
ภาคกลาง ไดแกนครราชสีมา – กรุงเทพฯนครราชสีมา – สระบุรีนครราชสีมา
– อยุธยานครราชสีมา - ลพบุรี (ลำนารายณ)
ภาคตะวันออก ไดแกนครราชสีมา - สระแกว (อรัญประเทศ)นครราชสีมา –
จันทบุรีนครราชสีมา - ชลบุรี (พัทยา)นครราชสีมา – ระยองนครราชสีมา - ตราด (แหลมงอบ)
ภาคตะวันตก ไดแกนครราชสีมา – หัวหิน
ภาคใต ไดแกนครราชสีมา – หาดใหญนครราชสีมา – กระบี่
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เดินทางระหวางประเทศ
กรุง เทพฯ-นครราชสีมา - นครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (กรุงเทพฯ-เวียงจันทน 900 บาท, นครราชสีมา - เวียงจันทน 540 บาท)
เวลา 21.00 น. จากสถานี ต  น ทาง กรุ ง เทพฯ (หมอชิ ต 2) ถึ ง บขส.
นครราชสีมา แหงที่ 2 ประมาณ 23.50 น.
เวลา 18.00 น. จากสถานี ต  น ทาง นครหลวงเวี ย งจั น ทน ถึ ง บขส.
นครราชสีมา แหงที่ 2 ประมาณ 1 นาิกา หรือ 01.00 น.
เที่ยววิ่งนอกวันและเวลาราชการ เก็บคาทำการลวงเวลา ของดานตรวจคนเขาเมืองคนละ 5 บาท โดยจัดเก็บที่
สถานีเดินรถในการเดินทางขามแดนจากจังหวัดนครราชสีมา ไปยังนครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สามารถใชหลักฐาน คือหนังสือเดินทางคือหนังสือผานแดน หรือหนังสือผานแดนชั่วคราว

อำเภอ หรือ จังหวัดตางๆ ดังนี้

สถานีขนสงผูโดยสาร
จังหวัดนครราชสีมา มีสถานีขนสงผูโดยสารที่ใหบริการแกผูที่ตองเดินทางไปยัง

สถานีขนสงผูโดยสารแหงที่ 1 ตั้งอยูเลขที่ 86 ถนนบุรินทร ตำบลในเมือ ง
อำเภอเมืองฯ มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 7 ไร 2 งาน 98 ตารางวา เปดใชตั้งแตป พ.ศ. 2510 บริหารจัดการโดยเทศบาลนคร
นครราชสีมา ใชเปนสถานีขนสงภายในจังหวัดเปนหลัก และมีรถโดยสารปรับอากาศ สายที่ 21 กรุงเทพฯ –
นครราชสีมา ปจจุบันสถานีขนสงฯ แหงที่ 1 มีรถโดยสารประจำทางเขาใชบริการเฉลี่ยวันละ 2,000 เที่ยว/วัน
หรือประมาณ 430,000 เที่ยว/ป และมีผูโดยสารหมุนเวียนเขาใชบริการเฉลี่ย 30,000 คน/วัน หรือประมาณ
12,000,000 คน/ป
สถานีขนสงผูโดยสารแหงที่ 2 ตั้งอยูที่ ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองฯ มีเนื้อที่ 29 ไร 50 ตารางวา เปนสถานีขนสงฯที่ใหญที่สุดและสำคัญที่สดุ ในจังหวัดนครราชสีมาและ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้ง และดำเนินการสถานีขนสง คือ บริษัท ไทยสงวนบริการ
จำกัด ใชเปนสถานีขนสงผูโดยสารระหวางจังหวัดเปนหลักเสนทางทีส่ ำคัญคือ สายที่ 21 กรุงเทพฯ – นครราชสีมา
ปจจุบันสถานีขนสงฯ แหงที่ 2 มีรถโดยสารประจำทางเขาใชบริการเฉลี่ยวันละ 3,000 เที่ยว /วัน หรือประมาณ
740,000 เที่ยว/ป และมีผูโดยสารหมุนเวียนเขาใชบริการเฉลี่ย 80,000 คน/วัน หรือประมาณ 19,000,000
คน/ป
(4) รถไฟ
สถานีรถไฟนครราชสีมา
จั ง หวั ด นครราชสี ม า มี ร ถไฟสายภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ กรุ ง เทพ –
อุบลราชธานีและกรุงเทพ - หนองคายทั้งขบวนรถดวนพิเศษ รถดวน รถเร็วและรถธรรมดาวิ่งใหบริการจากสถานี
รถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ผานจังหวัดนครราชสีมาทุกวัน นอกจากนี้ยังมีขบวนรถทองถิ่นวิ่งใหบริการระหวางสถานี
รถไฟนครราชสีมาไปยังสถานีรถไฟจังหวัดอื่นๆ เชน สุรินทร อุบลราชธานี อุดรธานี หนองคาย และอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรีอีกดวย
สถานีรถไฟนครราชสีมาสรางขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) เปนสถานีรถไฟที่ใหญที่สุดในจังหวัดนครราชสีมาและในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปน
สถานีรถไฟชั้น 1 ตั้งอยูที่ถนนมุขมนตรี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา อยูหางจากสถานีรถไฟ
กรุงเทพเปนระยะทาง 264 กิโลเมตร
(5) รถไฟความเร็วสูง
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โครงการรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเฉียงเหนือ ชวงที่ 1 กรุงเทพ (บางซื่อ)
- นครราชสีมา (เริ่มกอสราง 21 ธันวาคม 2560) คาดวาจะสามารถเปดใหบริการไดในป พ.ศ. 2564โดยมีสถานี
รถไฟความเร็วสูงปากชอง และสถานีรถไฟความเร็วสูงนครราชสีมา
รูปภาพที่ 7 แสดงรถไฟความเร็วสูง

14.2) ไฟฟา: โรงไฟฟาพลังน้ำลำตะคองแบบสูบกลับตั้งอยูในเขตพื้นที่เขื่อนลำตะคอง ตำบล
คลองไผผลิตพลังงานไฟฟาเสริมระบบในชวงความตองการไฟฟาสูงสุดโดยการนำพลังงานไฟฟาที่เหลืออยู ในระบบ
มาใชสูบน้ำจำนวนหนึ่งที่มีอยูในอางเก็บน้ำเขื่อนลำตะคองเดิม (ของกรมชลประทาน) ขึ้นไปเก็บไวในอางเก็บน้ำ
ขางบน (กฟผ.สรางขึ้นใหม)และเมื่อมีความตองการไฟฟามากในชวงหัวค่ำก็ปลอยน้ำจำนวนเดียวกันนี้ใหไหล
กลับคืนลงอางเก็บน้ำเขื่อนลำตะคองตามเดิมโดยผานกังหันน้ำเพื่อผลิตไฟฟาเสริมระบบเปนปจจัยในการพัฒนา
อุตสาหกรรมในภูมิภาคอยางมากโดยหนวยงานการไฟฟาสวนภูมิภาค (นครราชสีมา)
14.3) น้ำประปา: การประปาสวนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา โดยการประปาสวนภูมิภาคเขต
2มีหนวยบริการ 22 แหง ปริมาณน้ำผลิต 31,999,140 ลบ.ม. น้ำจำหนาย 24,353,330 ลบ.ม. ในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา ใหบริการน้ำประปาเฉพาะในเขตรับผิดชอบ มีผูใชน้ำ 59,225 ราย ปริมาณการผลิต
38,938,090 ลบ./ป แหลงน้ำดิบใชน้ำจากอางเก็บน้ำลำตะคอง
14.4) อินเตอรเน็ต
จังหวัดนครราชสีมา มีประชากร ทั้งสิ้น 2,639,226 คน จากขอมูลสำนักงานสถิ ติ
จังหวัดนครราชสีมา พบวา ประชากรที่เขาถึงอินเตอรเน็ต ในป 2560 มีจำนวน 1,332,809 คน คิดเปนรอยละ
50.5
14.5) แผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่สำคัญ
(1) KORAT SMART CITY
“โคราช เมืองอัจฉริยะ” เปนรูปแบบการประยุกตเทคโนโลยีดิจ ิตัล หรือขอมูล
สารสนเทศและการสือ่ สารในการเพิ่มประสิทธิและคุณภาพของบริการชุมชน เพื่อชวยในการลดตนทุน และลดการ
บริโภคของประชากร โดยยังคงเพิ่มประสิทธิภาพใหประชาชนสามารถอยูอาศัยไดในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยจังหวัด
นครราชสีมา มุงเนนดานการจราจรและขนสง พลังงาน สาธารณสุข โครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อพัฒนาการจัดการเมืองและชุมชน และการตอบสนองแบบทันทวงที
(2) KORAT MICE CITY
“โคราช ไมซ ซิตี้” เปนรูปแบบธุรกิจที่เกี่ยวของกับการจัดประชุมบริษัทขาม
ชาติ การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล การประชุมนานาชาติ และการจัดนิทรรศการ (Meetings, Incentive Travel,
Conventions, Exhibitions) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของอุตสาหกรรมทองเที่ยว แตมีความแตกตางจากนักทองเที่ยวหรือ
อุตสาหกรรมทองเที่ยวทั่วไป โดยอุตสาหกรรมไมซสามารถนำนักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่มีคุณภาพ (Quality
หน้า 22

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2561 – 2565 ฉบับทบทวนปงบประมาณ พ.ศ. 2564
Visitors) นักทองเที่ยวชาวตางประเทศกลุมนี้มีระดับการใชจายสูงกวานักทองเที่ยวทั่วไป 3-4 เทา ดังนั้น จังหวัด
นครราชสีมา จึงมีเปาหมายการพัฒนาจังหวัดใหเปน“โคราช ไมซ ซิตี้” เพื่อสรางรายไดและการมีงานทำใหกับ
ประชาชนในพื้นที่
(3) KORAT DRY PORT
จัง หวัดนครราชสีมา มีเ ปาหมายในการเสนอใหรัฐบาลจัดตั้งทาเรือ บก (Dry
Port) ในพื้นที่ เพื่อนำไปสูการเปนศูนยกลางโลจิสติกสของภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดทำแผนพัฒนาทาเรือ
บก ใหเปนกลไกสำคัญตอบสนองการขนสงสินคาระหวางประเทศของไทยและของประเทศเพื่อนบาน

15) สถานที่ทองเที่ยวสำคัญ
15.1) แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศน/ธรรมชาติ
1) อุทยานแหงชาติเขาใหญตั้งอยูที่อำเภอปากชองและยังอยูในเขตพื้นที่ของอีก 3 จังหวัด
นครนายกสระบุรีและปราจีนบุรี
2) น้ำตกมวกเหล็กอยูที่อำเภอปากชองและอยูในเขตพื้นที่ของจังหวัดสระบุรี
3) น้ำตกปกธงชัยหางจากตัวจังหวัดประมาณ 55 กิโลเมตร
4) น้ำตกวะภูแกวอยูในเขตอำเภอสูงเนินแยกจากถนนมิตรภาพที่ตำบลมะเกลือใหมไป
ประมาณ 15 กิโลเมตร
5) อางเก็บน้ำลำตะคองเปนโครงการอางเก็บน้ำขนาดใหญอยูริมถนนมิตรภาพบริเ วณ
ตำบลลาดบัวขาวอำเภอสีคิ้วเริ่มสรางเมื่อป พ.ศ. 2507 เสร็จในป พ.ศ. 2515 เงินงบประมาณ 249 ลานบาท
จุน้ำได 310 ลูกบาศกเมตรสามารถสงไปยังพื้นที่นาได 238,000 ไร
6) อางเก็บน้ำลำพระเพลิงอยูในเขตอำเภอปกธงชัย
7) ไทรงาม (อำเภอพิมาย) เปนตนไทรขนาดใหญซึ่งงดงามมากมีอายุประมาณ 350 ป
เหมาะกับการพักผอนชมทิวทัศนตั้งอยูฝงแมน้ำมูลหางจากที่วาการอำเภอพิมาย 2 กิโลเมตร
8) อางเก็บน้ำซับประดู ตั้งอยู หมูที่ 6 ถนนมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว
9) สวนสัตวนครราชสีมา ลักษณะเปนแบบซาฟารีพื้นที่ 545 ไร ตั้งอยูที่ ตำบลไชยมงคล อำเภอ
เมืองนครราชสีมา ถนนสายนครราชสีมา – ปกธงชัย ระยะทาง 18 กิโลเมตร
10) อุทยานไมกลายเปนหิน ตั้งอยูที่บานโกรกเดือนหา หมูที่ 7 ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง
นครราชสีมา มีเสนผาศูนยกลางมากกวา 50 เซนติเมตร จำนวนกวา 10,000 ชิ้น อายุประมาณ 1 – 70 ลานป
11) ศูนยวัฒนธรรมผาไหมปกธงชัยอยูในเขตตำบลเมืองปก อำเภอปกธงชัย
12) หาดชมตะวันอยูในอำเภอเสิงสาง
13) หาดจอมทองอยูเหนืออางเก็บน้ำเขื่อนลำมูลบนชายหาดมีความยาวประมาณ 400 เมตร
และกวางประมาณ 100 เมตร
15.2) แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและอารยธรรม
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ตารางที่ 11 แสดงแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและอารยธรรม
จังหวัด

แหลงทองเที่ยวหลัก

นครราชสีมา
( 35 แหง)

จังหวัด

1.ปราสาทหินพนมวัน
2.ปราสาทหินพิมาย

แหลงทองเที่ยวหลัก

แหลงทองเที่ยวรอง
1. ปรางคพะโค
2. กูพราหมณจำศีล
3. ปราสาทนางรำ
4. กุฏิษีนอย
5. แหลงหินดัดสีคิ้ว
6. ปราสาทโนนกู
7. ปราสาทเมืองแขก
8. ปราสาทเมืองเกา
9. โบราณสถานเมืองเสมา
10. ปราสาทหินบานถนนหัก
11. ปราสาทหวยแคน

แหลงทองเที่ยวรอง

แหลงทองเที่ยวรอง
ประเภทศิลปะวัฒนธรรม
1. แหลงโบราณคดีบานปราสาท
2. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพิมาย
3. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติมหาวีร
วงศ
4. หมูบานดานเกวียน

แหลงทองเที่ยวรอง
ประเภทศิลปะวัฒนธรรม

แหลงทองเที่ยวเสริม
1. อนุสาวรียทาวสุรนารี
2. อนุสรณสถานวีรกรรมบานทุง
สัมฤทธิ์
3. วัดเขาจันทรงาม
(ภาพเขียนสีโบราณ
บนเพิงผาหิน)
4. วัดธรรมจักรเสมาราม
(พระพุทธรูปปางไสยยาสน)
5. วัดศาลาลอย (อุโบสถแบบศิลปะ
ไทยประยุกต)
6. ศูนยวัฒนธรรมสถาบันราชภัฏ
นครราชสีมา

แหลงทองเที่ยวเสริม
7. สวนน้ำบุงตาหลั่ว
เฉลิมพระเกียรติ
8. หมูบานปลูกหมอน
เลี้ยงไหมบานหลุงประดูสามัคคี
9. พิพิธภัณฑไม
กลายเปนหิน ชางดึก
ดำบรรพและไดโนเสาร
10. ประตูชุมพล
11. วัดบานไร
12. วัดโนนกุม
(วิหารหลวงพอโต)
13. ศูนยวัฒนธรรมผาไหมปกธงชัย
14. อุทยานแหงชาติ
เขาใหญ
15. เขื่อนลำตะคลอง
16. โฮมสเตยบานปราสาท
17. สวนสัตวนครราชสีมา
18 ฟารมโชคชัย

ที่มา : สำนักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุมจังหวัด พ.ศ.2560

16) วัฒนธรรม เอกลักษณเทศกาล ประเพณี
16.1) เอกลักษณสำคัญของจังหวัด
1) อนุสาวรียทาวสุรนารี
2) ภาษาโคราช
3) เพลงโคราช
4) ผาไหมหางกระรอก
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5) อาหาร หมี่โคราช
6) สัตวเลี้ยง แมวโคราช
16.2) เทศกาลประเพณีที่สำคัญ
1) ฉลองวันแหงชัยชนะของทาวสุรนารี ระหวางวันที่ 23 มีนาคม ถึงวันที่ 3 เมษายน

2) งานประเพณีแหเทียนพรรษาโคราช จัดขึ้นในชวงวันเขาพรรษา
3) งานประเพณีกินเขาค่ำของดีเมืองสูงเนิน จัดขึ้นในวันเสาร – อาทิตย สัปดาหที่ 2
ของเดือนมีนาคมทุกป ณ โบราณสถานปราสาทเมืองแขก อำเภอสูงเนิน ประเพณี “กินเขาค่ำ”
4) งานประเพณีแหเทียนพิมายมีการประกวดตนเทียนพรรษา การประกวดขบวนแหเทียน
5) เทศกาลเที่ยวพิมาย และแขงขันเรือยาวประเพณีชิง ถวยพระราชทานฯ ระหวาง
สัปดาหที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายน ทุกป ณ อุทยานประวัติศาสตรพิมายและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพิมาย
6) งานวันผาไหมและของดีเมืองปกธงชัยประมาณกลางเดือนธันวาคมของทุกป
ณ บริเวณลานอเนกประสงค หนาที่วาการอำเภอปกธงชัย
7) งานตรุษจีนนครราชสีมา จัดในชวงปลายเดือ นมกราคม – กุม ภาพันธ ของทุกป
บริเวณอนุสาวรียทาวสุรนารีสวนเมืองทอง สวนอนุสรณสถาน
8) งานประเพณีสงกรานต จัดขึ้นระหวางวันที่ 13-15 เมษายน ของทุกป บริเวณสนาม
หนาศาลากลางจังหวัดและลานอนุสาวรียทาวสุรนารี
9) งานเอื้องกุหลาบเหลืองโคราช จัดขึ้นระหวางวันที่ 8 - 11 พฤษภาคม บริเวณลาน
อนุสาวรียทาวสุรนารี สวนอนุสรณสถาน
10) งานวิสาขาบูชา พุทธบารมี จัดขึ้นระหวางเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ณ หอง
MCC HALL ชั้น 3 หางสรรพสินคาเดอะมอลลสาขานครราชสีมา
11) งานนอยหนาและของดีเมืองปากชอง จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมของทุกปบริเวณ
ศูนยการคาจตุจักรปากชอง อำเภอปากชอง
12) งานประเพณีลอยกระทง พระประทีปพระราชทานฯ จัดขึ้นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12
บริเวณสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (บุงตาหลั่ว)
13) งานเทศกาลอาหารยางโคราช จัดขึ้นเดือนพฤศจิกายน สนามหนาศาลากลางจังหวัด
14) งานเกษตรแฟรปากชอง จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ณ ศูนยวิจัยขาวโพดและขาว
ฟางแหงชาติ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา
15) งานเบญจมาศบานในมานหมอก จัดขึ้นในเดือนมกราคมของทุกป บริเวณสำนักงาน
องคการบริหารสวนตำบลไทยสามัคคี ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว
17) งานปากชองคาวบอยซิตี้ จัดขึ้นปลายเดือนธันวาคม บริเวณสวนสาธารณเขาแคน
เทศบาลเมืองปากชอง
17) ดานการศึกษา
จังหวัดนครราชสีมามีสถาบันการศึกษาหลายแหง โดยแบงเปนระดับประถมศึกษา ทั้งหมด 7 เขต และ
มัธยมศึกษา 1 เขต
การแบงเขตพื้นที่มัธยมศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จำนวน 51 แหง
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน25แหง
หน้า 25

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2561 – 2565 ฉบับทบทวนปงบประมาณ พ.ศ. 2564
การแบงเขตพื้นที่ประถมศึกษา
แบงเปนระดับประถมศึกษา ทั้งหมด 7 เขต
เขต 1 อำเภอเมืองนครราชสีมาและอำเภอโนนสูง
เขต 2 อำเภอจักราช อำเภอหนองบุญมาก อำเภอหวยแถลง อำเภอเฉลิมพระเกียรติและ
อำเภอโชคชัย
เขต 3 อำเภอปกธงชัย อำเภอครบุรี อำเภอเสิงสาง และอำเภอวังน้ำเขียว
เขต 4 อำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนินและอำเภอปากชอง
เขต 5 อำเภอเทพารักษ อำเภอพระทองคำ อำเภอขามสะแกแสง อำเภอขามทะเลสอ อำเภอโนนไทย
และอำเภอดานขุนทด
เขต 6 อำเภอสีดา อำเภอบัวลาย อำเภอบานเหลื่อม อำเภอแกงสนามนาง อำเภอคงและอำเภอบัวใหญ
เขต 7 อำเภอประทาย อำเภอเมืองยาง อำเภอชุมพวง อำเภอลำทะเมนชัย อำเภอพิมายและ
อำเภอโนนแดง
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ศูนยกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาประชาบดีเถรีวิทยาลัย และศูนยการศึกษาโคราช
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา สีคิ้ว)
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (วนศ.นครราชสีมา)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล (มหาวิทยาลัยเอกชนแหงแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
วิทยาลัยนครราชสีมา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท
สถาบันรัชตภาคย ศูนยวิทยบริการจังหวัดนครราชสีมา
สถาบันการเรียนรูเ พื่อปวงชน ศูนยการเรียนรูจงั หวัดนครราชสีมา
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต นครราชสีมา
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ตารางที่ 12 แสดงวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นครราชสีมา 12 แหง
ปการศึกษา 2560
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

วิทยาลัย

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวนครราชสีมา
วิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ ปริสุทโธ
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ
วิทยาลัยเทคนิคปกธงชัย
วิทยาลัยการอาชีพพิมาย
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
วิทยาลัยการอาชีพปากชอง

25,817
5,687
4,146
658
1,988
1,429
2,084
2,486
877
1693
913
990
2,866

1.2 ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ
1) ดานเศรษฐกิจ

ผลิตภัณฑจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP)
จัง หวัดนครราชสีมามีม ูลคาผลิตภัณฑจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) เพิ่ม ขึ้นอยาง
ตอเนื่อง โดยในป พ.ศ. 2560 ณ ราคาประจำป มีมูลคา 274,898 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน ที่มีมูล คา
263,578 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.29 สูงเปนลำดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสูงเปนลำดับที่
12 ของประเทศ (กรุงเทพมหานคร มีมูลคาสูงเปนลำดับที่ 1 ของประเทศ ที่มูลคา 5,022,216 ลานบาท) อัตรา
การขยายตัว รอยละ 4.5 จากปกอน
โครงสรางของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ของจังหวัดนครราชสีมา ณ ป พ.ศ.2560 สรุปได
ดังนี้
1) ภาคการเกษตรมีม ูล คา 37,961 ลานบาท ลดลงจากปก อ นที่ม ีม ูล ค า 39,400 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 3.65 เปนผลมาจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนอาชีพไปทำงานภาคอุตสาหกรรมเพิ่ม ขึ้น รวมทั้งราคา
ผลผลิตตกต่ำ
2) ภาคนอกการเกษตร มีมูลคา 236,938 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอ นที่ม ีม ูลคา 222,572
ลานบาท สาขาที่มีมูลคาสูงสุด คือ สาขาอุตสาหกรรมมีมูลคา 81,342 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนที่มีมูลคา
72,962 ลานบาท เปนผลมาจากเพิ่มจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมและเงินทุนเพิ่มขึ้น รองลงมา คือ สาขาการ
ขายสงและขายปลีก ฯ มีมูลคา 39,425 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนที่มีมูลคา 36,837 ลานบาท เปนผลมา
จากการขยายตัวของหางสรรพสินคาขนาดใหญในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา มีรายไดตอหัวตอป (GPP per capita) ในป พ.ศ. 2560 เทากับ 110,301 บาท
เปนลำดับ ที ่ 2 ภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ และเปนลำดับ ที่ 34 ของประเทศ เพิ่ม ขึ้นจากปกอ น ที่เทากับ
104,975 บาท คิดเปนรอยละ 5.07
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ขาวหอมมะลิ
จังหวัดนครราชสีมามีเกษตรกรปลูกขาวหอมมะลิ ในป พ.ศ.2560 จำนวน 191,954 คน มีพื้นที่
เพาะปลูก 2,763,559 ไร มีผลผลิต 1,163,458 ตัน ผลผลิต/ไร 421 กิโลกรัม/ไร มีมูลคารวม 13,962 ลาน
บาท โดยมูลคา เพิ่มขึ้นจากปกอน คิดเปนรอยละ 16.03 เปนผลมาจากผลผลิตตอไร และราคาที่เพิ่มขึ้น
ตารางที่ 13 แสดงผลผลิตขาวหอมมะลิในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ขาวหอมมะลิ
พื้นที่เพาะปลูก (ไร)
ผลผลิต (ตัน)
ผลผลิต (กก./ไร)
ราคา/ตัน (บาท)
มูลคารวม (ลานบาท)
จำนวนเกษตรกร (ราย)

ป พ.ศ.2558 ป พ.ศ. 2559 ป พ.ศ.2560
2,851,840 3,015,869 2,763,559
1,146,440 1,266,664 1,163,458
402
420
421
9,560
9,500
12,000
10,960
12,033
13,962
160,247
191,984
191,954

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

ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

ขาวทั่วไป
จังหวัดนครราชสีมามีเกษตรกรปลูกขาวทั่วไป นอกเหนือจากขาวหอมมะลิ ในป พ.ศ.2560
จำนวน 90,430 คน มีพื้นที่เพาะ 775,204 ไร มีผลผลิต 427,903 ตัน ผลผลิต/ไร 552 กิโลกรัม/ไร มีมูลคา
รวม 3,427 ลานบาท โดยมูลคารวมเทากับปกอน เปนผลมาจากผลผลิต และผลผลิต/ตอไรเพิม่ ขึ้น แมวาราคา จะ
ลดลง
ตารางที่ 14 แสดงผลผลิตขาวทั่วไปในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ขาวทั่วไป
พื้นที่เพาะปลูก (ไร)
ผลผลิต (ตัน)
ผลผลิต (กก./ไร)
ราคา/ตัน (บาท)
มูลคารวม (ลานบาท)
จำนวนเกษตรกร (ราย)
ขาวทั่วไป

ป พ.ศ.2558 ป พ.ศ. 2559 ป พ.ศ.2560 รอยละที่เพิ่มขึ้น/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
ป พ.ศ.2558

ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

ป พ.ศ. 2559 ป พ.ศ.2560

รอยละที่เพิ่มขึ้น/ลดลง

มันสำปะหลัง
จังหวัดนครราชสีมามีเกษตรกรปลูกมันสำปะหลัง 74,198 คน มีพื้นที่เพาะ 1,685,838 ไร มี
ผลผลิต 6,764,882 ตัน ผลผลิต/ไร 4,042 กิโลกรัม/ไร มีมูลคารวม 18,129.88 ลานบาท โดยมูลคารวม
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เพิ่มขึ้นจากปกอน เปนผลมาจาก จำนวนเกษตรกร ผลผลิต/ไร และราคา เพิ่มขึ้น แมวา พื้นที่เพาะปลูก และ
ผลผลิตจะลดลง
ตารางที่ 15 แสดงผลผลิตขาวมันสำปะหลังในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
มันสำปะหลัง
พื้นที่เพาะปลูก (ไร)
ผลผลิต (ตัน)
ผลผลิต (กก./ไร)
ราคา/ตัน (บาท)
มูลคารวม (ลานบาท)
จำนวนเกษตรกร (ราย)

ป พ.ศ.2558 ป พ.ศ. 2559 ป พ.ศ.2560 รอยละที่เพิ่มขึ้น/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 : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

โคเนื้อ
จังหวัดนครราชสีมามีผูเลี้ยงโคเนื้อในป พ.ศ.2560 จำนวน 35,588 คน มีจำนวนฟารมตาม
มาตรฐานของกรมปศุสัตว จำนวน 1 แหง จำนวนโคเนื้อ 245,126 ตัว คิดเปนมูลคารวม 9,805,040,000 บาท
เพิ่มขึ้นจากปกอน เปนผลมาจาก จำนวนโคเนื้อที่เลี้ยง จำนวนผูเลี้ยงโคเนื้อ และราคาโคเนื้อมีชีวิต เพิ่มขึ้น
ตารางที่ 16 แสดงผลผลิตโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
โคเนื้อ
จำนวนฟารมตามมาตรฐาน
ของกรมปศุสัตว (แหง)
จำนวนโคเนื้อทีเ่ ลี้ยง (ตัว)
จำนวนเกษตรกรทีเ่ ลี้ยง(ราย)
ราคาเฉลี่ยเนื้อชำแหละแลว
(บาท/กก.)
ราคาโคเนื้อมีชีวิตเฉลี่ย
(บาท/ตัว)
มูลคารวม (เฉลี่ย/ตัว x
จำนวนโค) (บาท)
จำนวนโรงฆาสัตว (แหง)

ป พ.ศ.2558

ป พ.ศ. 2559

ป พ.ศ.2560

รอยละที่
เพิ่มขึ้น/
ลดลง

1

1

1

226,610
32,436

204,584
29,587

245,126
35,588

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

13

15

13

-

19.82
20.28
-

6.67

- 13.33

ที่มา : สำนักงานปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมา

แพะ
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จังหวัดนครราชสีมามีผูเลี้ยงแพะในป พ.ศ.2560 จำนวน 704 คน มีจำนวนฟารมตามมาตรฐาน
ของกรมปศุสัตว จำนวน 1 แหง จำนวนแพะ 27,923 ตัว คิดเปนมูลคารวม 128,445,800 บาท เพิ่มขึ้นจากป
กอน เปนผลมาจาก จำนวนแพะที่เลี้ยง จำนวนผูเลี้ยง และราคาแพะมีชีวิตเพิ่มขึ้น
ตารางที่ 17 แสดงผลผลิตแพะในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ป พ.ศ.
2558

แพะ

ป พ.ศ. 2559

จำนวนฟารมตามมาตรฐาน
1
ของกรมปศุสัตว (แหง)
จำนวนแพะที่เลี้ยง (ตัว)
10,957
จำนวนเกษตรกรทีเ่ ลี้ยง(ราย)
306
ราคาเฉลี่ยเนื้อชำแหละแลว
(บาท/กก.)
320
ราคาเฉลี่ย (บาท/ตัว)
2,520
มูลคารวม (เฉลี่ย/ตัว x
จำนวนแพะ)
27,611,640
จำนวนโรงฆาสัตว (แหง)
0

ป พ.ศ. 2560

1

1

12,127
296
330

27,923
704
320

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

รอยละที่เพิ่มขึ้น/
ลดลง

-

130.25
137.84
3.03
49.35
243.89

0

0

ที่มา : สำนักงานปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมา

แกะ
จังหวัดนครราชสีมามีผูเลี้ยงแกะในป พ.ศ.2560 จำนวน 27คน มีจำนวนฟารมตามมาตรฐาน
ของกรมปศุสัตว จำนวน 1 แหง จำนวนแกะ 861 ตัว คิดเปนมูลคารวม 2,152,500 บาท เพิ่มขึ้นจากปกอ น
เปนผลมาจาก จำนวนแกะที่เลี้ยง จำนวนผูเลี้ยง เพิ่มขึ้น แมราคาแกะมีชีวิตจะลดลง
ตารางที่ 18 แสดงผลผลิตแกะในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
แกะ

ป พ.ศ. 2558

จำนวนฟารมตาม
มาตรฐานของกรมปศุสัตว
(แหง)
จำนวนแกะที่เลี้ยง (ตัว)
จำนวนเกษตรกรทีเ่ ลี้ยง
(ราย)
ราคาเฉลี่ยเนื้อชำแหละ
แลว(บาท/กก.)
ราคาเฉลี่ย (บาท/ตัว)
มูลคารวม (เฉลี่ย/ตัว x
จำนวนแกะ)
จำนวนโรงฆาสัตว (แหง)
ที่มา : สำนักงานปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมา

ป พ.ศ. 2559

ป พ.ศ. 2560

รอยละที่เพิ่มขึ้น/
ลดลง

1

1

1

625
25

352
23

861
27

340

360

340 -

5.56

2,800
1,750,000

2,660
936,320

2,500 2,152,500

6.02
129.89

-

-

-

-

-

144.60
17.39
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มูลคาการจำหนายผลิตภัณฑผาไหม
จังหวัดนครราชสีมามีมูลคาการจำหนายผลิตภัณฑผาไหม ในป พ.ศ.2560 จำนวน 4,424.02
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 132.49 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.99
ตารางที่ 19 แสดงมูลคาการจำหนายผลิตภัณฑผาไหมจังหวัดนครราชสีมา
ป พ.ศ.
2555
2556
2557
2558
2559
2560

มูลคาการจำหนายผลิตภัณฑผาไหม
ของจังหวัด (ลานบาท)
4,201.80
3,535.55
2,853.91
3,624.99
4,291.53
4,424.02

มูลคาที่เพิ่มขึ้น/
ลดลง (ลานบาท)

รอยละที่เพิ่มขึ้น/
ลดลง

-666.25
-681.64
771.08
666.54
132.49

-18.84
-23.88
21.27
15.53
2.99

ที่มา : สำนักงาพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา

รายไดและหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือน
จังหวัดนครราชสีมามีจำนวนครัวเรือน ในป พ..2560 จำนวน 745.26 ครัวเรือน ลดลงจากปกอน
31 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 3.97 มีรายได/ครัวเรือนเฉลี่ย จำนวน 24,429 บาท/ครัวเรือน/ป ลดลงจากป
กอนที่มีรายไดเฉลี่ย 26,376 บาท/ครัวเรือน/ป จำนวน 1,947 บาท/ครัวเรือน/ป คิดเปนรอยละ 7.38 มี
รายจาย/ครัวเรือนเฉลี่ย 17,841 บาท ลดลงจากปกอนที่ 18,489 บาท จำนวน 648 บาท คิดเปนรอยละ
3.50 มีการออมเฉลี่ย 7,731 บาท/ครัวเรือน/ป ลดลงจากปกอนที่มีการออม 4,708 บาท/ครัวเรือน/ป จำนวน
3,023 บาท คิดเปนรอยละ 64.21 และมีหนี้สินครัวเรือนเฉลี่ย 223,239 บาท/ครัวเรือน/ป ลดลงจากปกอนที่
มีหนี้สินครัวเรือน 245,760 บาท จำนวน 22,521 บาท คิดเปนรอยละ 9.16 และสัดสวนคนยากจน คิดเปน
รอยละ 9.00 ลดลงจากปกอนที่มีรอยละ 11.60 จำนวน 3.00
ตารางที่ 20 แสดงรายไดและหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนจังหวัดนครราชสีมา
รอยละที่
จำนวนที่
เพิ่มขึ้น /
ป พ.ศ.2559 ป พ.ศ.2560
เพิ่มขึ้น /ลดลง
ลดลง
740.87
776.06
745.26
-31
-3.97

ป พ.ศ.
รายการ
2558

จำนวนครัวเรือน
(พันครัวเรือน)
รายได/ครัวเรือนเฉลี่ย (บาท/ 22,479
ครัวเรือน)
18,645
รายจาย/ครัวเรือน
6,861
การออม (บาท/ครัวเรือน/ป)
หนี้สินครัวเรือน (บาท/
170,703
ครัวเรือน/ป)
สัดสวนคนยากจน (รอยละ)
17.06

ที่มา : สำนักงาพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา

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
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การทองเที่ยว
แหลงทองเที่ยว
จังหวัดนครราชสีมา มีแหลงทองเทีย่ วที่หลากหลาย ในป พ.ศ.2560 มีแหลงทองเที่ยวรวม 186 แหง
ประกอบดวย แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ รวม 14 แหง แหลงทองเที่ยวเชิงวิถีชีวิต รวม 13 แหง แหลงทองเที่ยว เชิง
ศิลปะวัฒนธรรม และแหลงมรดกโลกรวม 4 แหง แหลงทองเที่ยวเชิงวิชาการรวม 34 แหง แหลงทองเที่ยว เชิง
ศาสนาและความเชื่อรวม 18 แหง และแหลงทองเที่ยวเชิงสันนทนาการและบันเทิง รวม 103 แหง
ตารางที่ 21 แสดงแหลงทองเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทแหลงทองเที่ยว
แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
แหลงทองเที่ยวเชิงวิถีชีวิต
แหลงทองเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรม และแหลงมรดกโลก
แหลงทองเที่ยวเชิงวิชาการ

2558
14
12
4
34

2559
14
13
4
34

2560
14
13
4
34

ประเภทแหลงทองเที่ยว
แหลงทองเที่ยวเชิงศาสนาและความเชื่อ
แหลงทองเที่ยวเชิงสันนทนาการและบันเทิง

2558
18
102
184

2559
18
103
186

2560
18
103
186

ที่มา : สำนักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

รวมทั้งสิ้น

รายไดจากการทองเที่ยว
จังหวัดนครราชสีมามีนักทองเที่ยวเขามาในพื้นที่ ในป พ.ศ.2560 จำนวน 8,321,239 คน เพิ่มขึ้น
จำนวน 41,668 คน จากปกอนที่มีนักทองเที่ยว จำนวน 7,879,571 คน คิดเปนรอยละ 5.61 ในจำนวน
นักทองเที่ยวในป พ.ศ.2560 แบงเปนนักทองเที่ยวชาวไทย 8,173,786 คน และชาวตางประเทศ จำนวน
147,453 คน ทำใหจังหวัดนครราชสีมา มีรายไดจากการทองเที่ยว ในป พ.ศ.2560 รวม 17,418.41 ลาน
บาท เพิ่มขึ้น 1,600 ลานบาท จากปกอนที่มีรายไดรวม 15,818.21 ลานบาท
ตารางที่ 22 แสดงจำนวนรายไดและนักทองเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
รายการ

1) รวมจำนวนนักทองเที่ยวทั้งหมด (คน)
1.1) จำนวนนักทองเที่ยวชาวไทย (คน)
1.2) จำนวนนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ (คน)
2) จำนวนนักทองเที่ยว
อำเภอเมือง+วังน้ำเขียว (คน)
3) รายไดจากนักทองเที่ยว (ลานบาท)

จำนวนที่
เพิ่มขึ้น/
ลดลง
7,063,059 7,879,571 8,321,239 441,668
6,930,725 7,737,834 8,173,786 435,952
132,334 141,737 147,453
5,716

รอยละที่
เพิ่มขึ้น/
ลดลง
5.61
5.63
4.03

4,288,553 4,799,748 5,092,956 293,208

6.11

ป พ.ศ.
2557

ป พ.ศ.
2558

ป พ.ศ.
2559

13,511.26 15,818.21 17,418.41

ที่มา : สำนักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

1,600

10.12
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2) ดานสังคมและความมั่นคง

ประชากร
จังหวัดนครราชสีมา มีประชากรในป พ.ศ.2560 จำนวน 2,639,226 คน เพิ่มขึ้นจากปกอนที่มี
ประชากร 2,631,435 คน จำนวน 7,791 คน คิดเปนรอยละ 0.30 โดยมีประชากรชาย จำนวน 1,301,249
คน ประชากรหญิง 1,337,977 คน (หญิงมากกวาชาย) มีความหนาแนนของประชากร จำนวน 128.78 คน/
ตารางเมตร เพิ่มขึ้นจากปกอนที่คา 128.40 คน/ตารางเมตร
ตารางที่ 23 แสดงจำนวนประชากรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ประชากร
ชาย
หญิง

พ.ศ.2558

1,296,203
1,329,297
รวม 2,625,500
ขนาดพื้นที่ (ตรม.)
20,493.96
ความหนาแนนประชากร
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

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

รอยละที่
เพิ่มขึ้น/ลดลง
0.26
0.33
0.30
0.00
0.30

ที่มา สำนักงานสถิติแหงชาติ

ผลิตภาพแรงงาน
จังหวัดนครราชสีมา มีผลิตภาพแรงงาน ในป พ.ศ.2559 จำนวน 202,399บาท/คน/ป เพิ่มขึ้น
จากปกอนที่มี 183,783 บาท/คน/ป จำนวน 18,616 บาท/คน/ป คิดเปนรอยละ 10.13 เนื่องจากมีการ
พัฒนาฝมือแรงงานเพิ่มขึ้น
ตารางที่ 24 แสดงผลิตภาพแรงงานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภาพแรงงาน
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
จำนวนที่
รอยละที่
(บาท/คน/ป)
2556
2557
2558
2559 เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
นครราชสีมา
103,366 114,298 183,783 202,399
18,616
10.13
ที่มา สำนักงานสถิติแหงชาติ

การศึกษา
จังหวัดนครราชสีมา มีจำนวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ป ขึ้นไป ในป พ.ศ.2560
จำนวน 7.88 ป เพิ่มขึ้นจากปกอนที่มี จำนวน 7.78 ป
ตารางที่ 25 แสดงจำนวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด
นครราชสีมา

ที่มา สำนักงานสถิติแหงชาติ

จำนวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ป ขึ้นไป (ป)
2556
2557
2558
2559
2560
7.90
8.10
7.62
7.78
7.88
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จังหวัดนครราชสีมา มีผลสัมฤทธิ์การศึกษา O-Net มัธยมศึกษาปที่ 3 ในป พ.ศ.2560 คิดเปน
รอยละ 38.36 ลดลงจากปกอนที่รอยละ 41.35
ตารางที่ 26 แสดงผลสัมฤทธิ์การศึกษา O-Net มัธยมศึกษาปที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ผลสัมฤทธิ์การศึกษา O-Net มัธยมศึกษาปที่ 3
จังหวัด
2557
2558
2559
2560
นครราชสีมา
43.35
40.98
41.35
38.36

ที่มา สำนักงานสถิติแหงชาติ

จังหวัดนครราชสีมา มีผลสัมฤทธิ์การศึกษา O-Net มัธยมศึกษาตอนปลาย ในป พ.ศ.2560 คิดเปน
รอยละ 31.31 ลดลงจากปกอนที่มีรอยละ 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 สำนักงานสถิติแหงชาติ

ดานสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา มีบุคลากรทางการแพทยทั้งภาครัฐ ในป พ.ศ.2560 ไดแก แพทย 1,126 คน คิด
เปนอัตราสวนตอประชากรของจังหวัด เทากับ 2,332 คน ทันตแพทย 281 คน คิดเปนสัดสวนตอประชากรของ
จัง หวัด เทากับ 9,343 คน เภสัชกร 411 คน คิดเปนสัดสวนตอประชากรของจัง หวัด เทากับ 6,388 คน
พยาบาล 4,893 คนคิดเปนสัดสวนตอประชากรของจังหวัด เทากับ 536 คน พยาบาลเทคนิค 46 คน คิดเปน
สัดสวนตอประชากรของจังหวัด เทากับ 57076คน (ประชากรจังหวัดนครราชสีมา 2,625,500คน)
ตารางที่ 28 แสดงจำนวนบุคลากรทางการแพทยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
บุคลากร
แพทย
ทันตแพทย
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

จำนวน
รอยละที่
เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
244
27.66
97
52.72
73
21.60
457
10.30
28
-37.84

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา พบผูปวยเปนโรคหัวใจ ในป พ.ศ.2559 จำนวน 917 คน/ประชากรแสน
คนเพิ่มขึ้นจากปกอนที่พบ จำนวน 873 คน/ประชากรแสนคน โรคเบาหวาน พบ 1,322 คน/ประชากรแสนคน
เพิ่มขึ้นจากปกอนที่พบ 1,218 คน/ประชากรแสนคน โรคหลอดเลือกสมอง พบ 608 คน/ประชากรแสนคน
เพิ่มขึ้นจากปกอนที่พบ 55 คน/ประชากรแสนคน โรคความดันโลหิตสูง พบ 2,055 คน/ประชากรแสนคน
เพิ่มขึ้นจากปกอนที่พบ 1,868 คน/ประชากรแสนคน และโรคมะเร็ง พบ 1,104 คน/ประชากรแสนคน เพิ่มขึ้น
จากปกอนที่พบ 1,868 คน
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ตารางที่ 29 แสดงจำนวนประเภทของโรคในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
รายการ (หนวย : รายตอประชากรแสนคน)
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 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ดานความยากจน
จังหวัดนครราชสีมา มีประชากรคิดเปนรอยละทีอ่ ยูใตเสนความยากจน พ.ศ. 2559 คิดเปนรอยละ 9.00
ตารางที่ 29 แสดงรอยละของประชากรที่อยูใตเสนความยากจน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
สัดสวนคนยากจนป พ.ศ.
จังหวัด
2554
2555
2556
2557
2558
2559
นครราชสีมา
14.64
16.05
17.43 17.06 11.60
9.00

ที่มา : สำนักงานสถิติแหงชาติ

ดานอาชญากรรม
คดีที่นาสนใจ
จังหวัดนครราชสีมา มีคดีที่นาสนใจในป พ.ศ.2560 ประกอบดวย คดีโจรกรรมรถจักรยานยนต จำนวน
23 คดี ลดลงจากปกอน 2 คดี คดีโจรกรรมรถยนต 5 คดี ลดลงจากปกอน 8 คดี คดีฉอโกง จำนวน 183 คดี
ลดลงจากปกอน จำนวน 31 คดี คีดยักยอกทรัพย จำนวน 92 คดี ลดลงจากปกอน 23 คดี
ตารางที่ 30 แสดงจำนวนคดีที่นาสนใจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
คดีที่นาสนใจ
โจรกรรมรถจักรยานยนต
โจรกรรมรถยนต
ฉอโกง
ยักยอกทรัพย
รวม

2558
20
24
194
161
399

2559
25
13
214
115
367

2560
23
5
183
92
303

จำนวนที่
เปลี่ยนแปลง
2
8
31
23
64

รอยละการ
เปลี่ยนแปลง
8.00
1.54
4.49
0.00
7.44

ที่มา สำนักงานตำรวจแหงชาติ

คดีอุกฉกรรจ
จังหวัดนครราชสีมา มีคดีอุกฉกรรจ ในป พ.ศ.2560 จำนวน 59 คดี ประกอบดวย คดีฆาผูอื่นโดยเจตนา
จำนวน 39 คดี เพิ่มขึ้นจากปกอน 9 คดี คดีปลนทรัพย – คดี ลดลงจากปกอน 1 คดี คดีชิงทรัพย 13 คดี ลดลง
จากปกอน 7 คดี คดีวางเพลิง 7 คดี เพิ่มขึ้นจากปกอน 4 คดี
ตารางที่ 31 แสดงจำนวนคดีอุกฉกรรจ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
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จำนวนที่
รอยละการ
คดีอุกฉกรรจ
2558
2559
2560
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
ฆาผูอื่นโดยเจตนา
27
30
39
9
30.00
ปลนทรัพย
0
1
0
1
- 100.00
ชิงทรัพย
21
20
13
7
- 35.00
ลักพาเรียกคาไถ
0
0
0
วางเพลิง
5
3
7
4
133.33
รวม
53
54
59
5
0
คดียาเสพติด
จังหวัดนครราชสีมา มีคดียาเสพติด ในป พ.ศ.2560 ประกอบดวย คดียาบา 9,193 คดี ลดลงจากปกอ น
คดีกัญชา จำนวน 389 คดี ลดลงจากปกอน คดีเฮโรอีน จำนวน 1 คดี ลดลงจากปกอน คดียาไอซ จำนวน 214
คดี เพิ่มขึ้นจากปกอน คดีสารระเหย จำนวน 31 คดี ลดลงจากปกอน และคดียาเสพติดอื่น ๆ จำนวน 54 คดี
ลดลงจากปกอนเชนเดียวกัน
ตารางที่ 32 แสดงจำนวนคดียาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
สถิติจับกุมคดียาเสพติด
2558
2559
2560
1. ยาบา
9,120
9,193
4,266
2. กัญชา
637
690
389
3. เฮโรอีน
2
3
1
4. ยาไอซ
110
131
214
5. สารระเหย
212
218
31
6. อื่นๆ
98
56
54
ที่มา ขอมูลป 2555 - 2559 สำนักงานตำรวจภูธรภาค 3 และหนังสือรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงาน ปปส.

ดานความมั่นคง
พื้นที่การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง
สภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) เสนอใหคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบูรณาการ (ก.บ.จ.) รวมกับ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ดำเนินการขับเคลื่อนใหเปนรูปธรรม รวมทั้งรวมกับหนวยงาน
ของรัฐในพื้นที่จัดทำแผนงานดานความมั่นคงในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวของ ตลอดจน
จัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่เปาหมาย เพื่อเสริมสรางความมั่นคงของชาติ
จังหวัดนครราชสีมา พิจารณาแลว เพื่อใหการกำหนดแผนงาน/โครงการของหนวยงานดานความมั่นคงที่
เกี่ยวของลงสูพื้นที่เปาหมายตามลำดับความสำคัญเรงดวนของพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของจังหวัด เปนไปดวย
ความเรียบรอย โดยจัดลำดับความสำคัญเรงดวนพื้นที่การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของจังหวัด เพื่อใหเปนพื้นที่
เปาหมายในแผนพัฒนาจังหวัด 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) และแผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัด จากพื้นที่
32 อำเภอ โดยกำหนดเปนพื้นที่พัฒนาเพื่อเสริมสรางความมั่นคง ลำดับแรก 57 ตำบล 90 หมูบาน ดังนี้
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ตารางที่ 33 แสดงพื้นที่การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ลำดับ
1

อำเภอ
ปากชอง

2

ครบุรี

ตำบล
คลองมวง
จันทึก
หนองสาหราย
ขนงพระ
โปงตาลอง
ลำเพียก
จระเขหิน
บานใหม
โคกกระชาย

หมูที่
1-12
1
5
7
4
8
5
9
12
10

ตำบล
โนนจาน
บัวลาย
หันหวยทราย
ทุงสวาง
หนองตาดใหญ
ใหม
กุดพิมาน
ตะเคียน
หวยบง
หนองไทร
โนนตูม
ตลาดไทร
โนนรัง
โคกสูง
หนองระเวียง
จอหอ
โคกกรวด
หนองบัวศาลา
สีมุม
พะเนา
บานโพธิ์
ตลาด

หมูที่
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

ตารางที่ 33 แสดงพื้นที่การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ
3

อำเภอ
บัวลาย

4

ประทาย

5
6
7

สีดา
โนนสูง
ดานขุนทด

8

ชุมพวง

9

เมืองนครราชสีมา

ที่มา : ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การจัดลำดับความสำคัญเรงดวนพื้นที่การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

สำหรับลำดับถัดไปใหเปนไปตามประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การจัดลำดับความสำคัญเรงดวน
พื้นที่การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2561
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พื้นที่เปาหมายการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา ไดกำหนดพื้นที่เปาหมายการพัฒนาในหมูบานที่ประสบปญหาภัยแลง และ
หมูบานลาหลัง เพื่อใหสวนราชการ หนวยงาน และอำเภอ ไดเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนในหมูบานดังกลาว ให
หมดไป ประกอบดวย หมูบานตาง ๆ ดังนี้
ตารางที่ 34 บัญชีสรุปหมูบ านที่คาดวาจะขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค จังหวัดนครราชสีมา ประจำป พ.ศ. 2562
ลำดับ
1
2
3

อำเภอ
ดานขุนทด (1 ต. 1. ม.)
ลำทะเมนชัย (1 ต. 3 ม.)

ตำบล

ตะเคียน
ชองแมว

วังน้ำเขียว (1 ต. 3 ม.)

อุดมทรัพย

หมูที่
11
1
15
17
4
11
16

หนองชิงโค
ปลักอีแรต
ใหมสามัคคี
หนองคลอง
ตะกุดรัง
หวยน้ำเค็ม
ซับพลู

ชื่อบาน

ตารางที่ 34 บัญชีสรุปหมูบ านที่คาดวาจะขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค จังหวัดนครราชสีมา ประจำป พ.ศ. 2562
ลำดับ
4

อำเภอ
ขามสะแกแสง (3 ต. 11 ม.)

ตำบล
ขามสะแกแสง
พะงาด

โนนเมือง
5

สูงเนิน (5 ต. 22 ม.)

บุงขี้เหล็ก

โนนคา
มะเกลือเกา

หมูที่
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

ชื่อบาน

โนนหญาคา
โนนประดู
ดอนพะงาด
มะเกลือ
ดอนใหญ
หนองไอเผือก
หนองบอน
บานใหม
หนองกกไมพอก
สระแจง
เมืองชัยพัฒนา
บานทัดทา
บานบุงขี้เหล็ก
บานกุดเวียน
บานหนองเอื้อง
บานมะมวง
บานดอน
บานโคกมะกอก
บานโคกมะกอก
บานใหมสมบูรณ
บานกุดหัวชาง
บานโคกหินเหล็กไฟ
บานหนองหอย
บานบุตาสง
บานวังรางนอย
บานโสกจานพัฒนา
บานมะเกลือเกา
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หนองตะไก
เสมา

19
3
4
10
9
15

บานมะเกลือเกาพัฒนา
บานกุดขมิ้น
บานสองคร
บานสองครเหนือ
บานสมกงาม
บานอยูเจริญ

ตารางที่ 34 บัญชีสรุปหมูบ านที่คาดวาจะขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค จังหวัดนครราชสีมา ประจำป พ.ศ. 2562
ลำดับ
6

อำเภอ
ปากชอง (4 ต. 12 ม.)

ตำบล
วังกระทะ
ขนงพระ
โปงตาลอง

จำนวน 6 อำเภอ

หนองน้ำแดง
15 ตำบล

หมูที่
7
10
11
8
9
15
1
4
7
8
13
11

ชื่อบาน

คลองปาหมู
เขาแกว
ดอนสวาง
หนองตะกู
เขาจันทรหอม
ทรัพยศรีมงคล
โปงตาลอง
ปอหู
สระน้ำใส
ตะเคียนงาม
โปงฉนวน
มอระหาด
52 หมูบาน

ตารางที่ 35 บัญชีมอบหมายรับผิดชอบหมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 1 (หมูบ านลาหลัง) จากขอมูล กชช. 2 ค
ป 2560 จังหวัดนครราชสีมา
ลำดับ
1

อำเภอ
เสิงสาง

2

ลำทะเมนชัย

3

โนนแดง

4

ชุมพวง

5
6

ประทาย
เทพารักษ

ตำบล
เสิงสาง

สุขไพบูลย
โนนสมบูรณ
บานราษฎร
ขุย
ชองแมว
โนนตาเถร
โนนแดง
หนองหลัก
โนนรัง
ทุงสวาง
บึงปรือ

หมูที่
1
4
8
14
2
2
6
7
12
19
9
14
3
12
13
4
3

ชื่อบาน
เสิงสาง
ซับ
รุงเรืองพัฒนา
ไผสามัคคี
ดอนแขวน
โคกนอย
ราษฎรพัฒนา
หนองไผ
หนองจานใต
หนองกุง
ตลาดโนนตาเถร
หนองตาโล
หนองหลัก
ใหมปฎิรูป
ใหมพัฒนา
ทุงสวาง
เกาะแหลม
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7

ดานขุนทด

กุดพิมาน

8
9

ปากชอง
สูงเนิน

จันทึก
บุงขี้เหล็ก

10
13
16
9
15
11

ดอนนอย
พิงพิมาน
โกรกลึกพัฒนา
หินเพิง
ซับมะละกอ
โคกมะกอก

ตารางที่ 35 บัญชีมอบหมายรับผิดชอบหมูบ านเรงรัดพัฒนาอันดับ 1 (หมูบ านลาหลัง)
ลำดับ
10

อำเภอ
เมืองนครราชสีมา

11
12
13
14
15
15
16

สีคิ้ว
ครบุรี
วังน้ำเขียว
หนองบุญมาก
โชคชัย
ปกธงชัย
จักราช

ตำบล
สีมุม
บานโพธิ์
ตลาด
ลาดบัวขาว
เฉลีบง
ระเริง
หนองหัวแรด
ทาเยี่ยม
เมืองปก
จักราช

หมูที่
4
9
5
2
9
13
13
7
7
6

ชื่อบาน
สีมุม
ลองตอง
กระฉอด
ลาดบัวขาว
คลองสำราญ
วังสัปรด
พงพัฒนา
ดอนไพล
หนองไผ
โคกซาด

3) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ตารางที่ 36 แสดงพื้นที่ประเภท/จำนวนพื้นทีป่ า จังหวัดนครราชสีมา
พื้นที่ (ตร.กม.)
2557
2558
ปาสงวนแหงชาติ
7,782.78
7,782.78
อุทยานแหงชาติ
2,260.00
2,260.00
วนอุทยาน
0.56
0.56
ปาไมถาวรของชาติ
170.70
170.70
พื้นที่อนุรกั ษเพิ่มเติม
21.52
21.52
เขตรักษาพันธุสัตวปา
เขตหามลาสัตวปา
8.00
8.00
รวม 10,243.56
10,244
ที่มา : ศูนยสารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมปาไม

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) ประเด็นปญหาและความตองการเชิงพื้นที่

จังหวัดนครราชสีมาไดมอบหมายใหอำเภอทั้ง 32 อำเภอ จัดการประชุมประชาคมเพื่อรับทราบขอมูล
สภาพปญหา ความตองการของพื้นที่ โดยใชหลักการบริหารงานยุทธศาสตร “กลุมอำเภอ” เปนรูปแบบใหมของ
การบริหารงานแบบบูร ณาการของจัง หวัด เพื่อ ใหมีความเหมาะสมมากขึ้นในรูปของการรวมกลุมอำเภอที่มี
ความสัมพันธเชื่อมโยงในดานตางๆเขาดวยกัน ซึ่งจะชวยใหการวางกรอบการพัฒนาและการใชประโยชนทรัพยากร
เปนไปอยางมีระบบและรวมกันแกไขปญหาระหวางอำเภอไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักเกณฑและแนวทาง
ในการรวมกลุมอำเภอ ๓ ประการ คือ
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1) ยึดลักษณะเขตพื้นที่มีเสนทางคมนาคมและรอยตอระหวางอำเภอเชื่อมโยงถึงกัน
2) มีศักยภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรและทิศทางการพัฒนาอำเภอที่สอดคลองเกื้อหนุนกัน
3) มีความเกี่ยวเนื่องทางเศรษฐกิจ การผลิต การคา และการลงทุนเพื่อมูลคาเพิ่มและการไดเปรียบในการ
แขงขันรวมกัน รวมทั้งเปนการแกไขปญหาเรงดวนที่จำเปนตองอาศัยความรวมมือกันระหวางอำเภอ โดยแบงกลุม
อำเภอออกเปน ๖ กลุม ดังนี้
1) อำเภอเมืองนครราชสีมา*, อำเภอสีคิ้ว, อำเภอปากชอง, อำเภอสูงเนิน,อำเภอเฉลิมพระเกียรติ,
อำเภอขามทะเลสอ
2) อำเภอโชคชัย*, อำเภอปกธงชัย, อำเภอวังน้ำเขียว, อำเภอครบุรี, อำเภอเสิงสาง
3) อำเภอพิมาย*, อำเภอชุมพวง, อำเภอโนนแดง, อำเภอประทาย,อำเภอลำทะเมนชัย, อำเภอเมืองยาง
4) อำเภอจักราช*,อำเภอโนนสูง, อำเภอหวยแถลง, อำเภอหนองบุญมาก,อำเภอโนนไทย
5) อำเภอดานขุนทด*, อำเภอเทพารักษ, อำเภอพระทองคำ, อำเภอขามสะแกแสง,
6) อำเภอบัวใหญ* ,อำเภอบัวลาย ,อำเภอแกงสนามนาง ,อำเภอสีดา ,อำเภอบานเหลือม ,อำเภอคง
รวมทั้งจัดประชุมประชาคมในแตละอำเภอดวย เพื่อรับทราบสถานการณปญหา ความตองการ และแนวทางการ
พัฒนาพื้นที่ โดยแบงเปนดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความมั่นคง และการบริหาร
จัดการ สรุปผลดังนี้
(1) ดานเศรษฐกิจ
1.1 จัดหาแหลงกักเก็บ และพัฒนาระบบสงน้ำทั้งในเขตและนอกเขตชลประทานเพือ่ การเกษตรกรรมให
เพียงพอทุกฤดูกาลในพื้นที่ 32 อำเภอ
1.2 กอสราง/ซอมสราง/ปรับปรุงเสนทางคมนาคมขนสงทัง้ ใน และระหวางหมูบาน/ชุมชน ตำบล อำเภอ
ใหสะดวกปลอดภัย และรวดเร็วในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร ใหครอบคลุมพื้นที่ 32 อำเภอ
1.3 เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหกบั ประชาชน ในพื้นที่ 32 อำเภอ
(2) ดานสังคม
2.1 แกไขปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของรายไดในพื้นที่ 32 อำเภอ
2.2 จัดใหมีการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนอยางทั่วถึงในพื้นที่ 32 อำเภอ
2.3 การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพืน้ ที่ 32 อำเภอ
(3) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.1 จัดใหมีการอนุรักษ ฟนฟู ปองกัน และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางทั่วถึงและ
จริงจัง ตอเนื่องในพื้นที่ 32 อำเภอ
3.2 จัดใหมีระบบการกำจัดขยะอยางทั่วถึง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเพียงพอในพื้นที่ 32 อำเภอ
3.3 ลดการใชพลังงานเชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟา ในพื้นที่ 32 อำเภอ
(4) ดานความมัน่ คง
4.1 เสริมสรางความมั่นคงเพือ่ ปกปองสถาบันหลักของชาติในพื้นที่ 32 อำเภอ
4.2 การปอ งกันและปราบปรามปญ หายาเสพติด แรงงานตางดาว การคามนุษย การบุก รุก ทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การกอการรายและอาญากรรมขามชาติ การปองกันภัยคุกคามรูปแบบใหม
การปองกันและแกไขปญหาภัยพิบัติ การปองกันและรักษาความสงบเรียบรอยภายในจังหวัด การปองกันและแกไข
ปญหาสาธารณภัยในพื้นที่ 32 อำเภอ
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(5) ดานบริหารจัดการภาครัฐ
5.1 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของขาราชการ พนักงาน ลูกจาง ของรัฐเพื่อรองรับ MICE city,
Smart city, Dry port และดานอื่น ๆ เพื่อใหเกิดความพึงพอใจของประชาชน ในพื้นที่ 32 อำเภอ
5.2 เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาองคกร รองรับ MICE city, Smart city, Dry port และดานอื่นๆ เพื่อให
เกิดความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ 32 อำเภอ
1.4) ขอมูลสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ที่ผานมา
สรุปผลการดำเนินงานที่ผา นมาเปรียบเทียบกับเปาประสงค
แตละประเด็น ยุทธศาสตรของจังหวัดนครราชสีมา
************
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ
เปาประสงค
ตัวชี้วัด
ผลการเปรียบเทียบ
ปญหาอุปสรรค
เชิงยุทธศาสตร
1. อัตราการ
1. เพื่อขยายอัตรา - ยังไมสามารถเปน - เนื่องจากพื้นดิน
เปลี่ยนแปลงของ
การเจริญเติบโตทาง ศูนยกลาง
สวนใหญเปนดินเค็ม
รายไดเฉลี่ยของ
เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมอาหาร - ขาดน้ำในการ
ครัวเรือนในจังหวัด 2. เพื่อสราง
แปรรูป ฯ ตาม
เพาะปลูก
(8.95%)
เปาประสงค ฯ
เสถียรภาพทาง
- ขาดเสนทาง
เศรษฐกิจ
คมนาคมขนสง
2. อัตราการ
- ยังไมสามารถ
3. เพื่อเพิม่
เปลี่ยนแปลงของ
มีปจจัยแวดลอมที่ สินคา/ผลผลิตที่
เพียงพอ
ผลิตภัณฑมวลรวม ขีดความสามารถ
เขมแข็งและมี
- ขาดการใช
จังหวัด (1.00%) ในการแขงขัน
ศักยภาพสูง
3. อัตราการวางงาน
- ยังไมสามารถเปน นวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ผลผลิต
(1.65%)
การผลิตพลังงาน
4. อัตราสวนหนี้
สะอาดขนาดใหญ - ขาดชองทาง
การตลาด
เฉลี่ยตอรายไดเฉลี่ย
ที่สุดในอาเซียน
ของครัวเรือน
- สรุป ยังไมสามารถ - สภาพอากาศ
(9.00เทา)
ดำเนินโครงการให แปรปรวน
5. จำนวนครัวเรือน
บรรลุตาม
ที่ไดรับการสงเสริม
วัตถุประสงค และ
อาชีพในพื้นที่
ตัวชี้วัดทั้งหมดได
เพิ่มขึ้น
(320ครัวเรือน/ป)
6. อัตราสวนการ
ออมเฉลี่ยตอรายได
เฉลี่ยของครัวเรือน
(30.00%)
7. ผลิตภาพแรงงาน
(200 บาท/คน)

ขอเสนอแนะ
เปาประสงคกบั ตัวชี้วัด
ควรสอดคลองกัน และ
วัดไดทั้งในเชิงคุณภาพ
และปริมาณ
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8. จำนวน
ผูประกอบการ
ดานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพิม่ ขึ้น
(200 ราย)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เปาประสงค
เชิง
ยุทธศาสตร
1. รอยละของประชากร 1. เพื่อลดความยากจน
ที่อยูใตเสนความยากจน และความเหลื่อมล้ำ
(17.00%)
2. เพื่อพัฒนา โครงขาย
2. สัมประสิทธิ์การ
ความคุมครองทางสังคม
กระจายรายได
3. เพื่อสรางภูมิคุมกัน
(Gini Coefficient)
ใหกับสังคม
0.40%
4. เพื่อใหประชาชน
3. รอยละผูอยูในระบบ เขาถึงโอกาสทาง
ประกันสังคมตอกำลัง เศรษฐกิจและสังคม
แรงงาน (29.00%)
4. ระดับความสำเร็จ
ของหนวยงานทีจ่ ัด
กิจกรรมสงเสริมดาน
ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม (75ครั้ง)
5. อัตราสวนแพทยตอ
ประชากร (แพทย/คน)
(1:4,150 คน)
6.ประชาชน นักศึกษา
และบุคลากรดานดิจิทลั
ไดรับความรูและ
ประโยชนจากเทคโนโลยี
ดิจิทัล (10,000คน)
7. จำนวนปการศึกษา
เฉลีย่ ประชากรไทยอายุ
15-59 ป (9.25ป)
8. คาเฉลี่ยคะแนน Onet ม.3 (คะแนน)
35 %
ตัวชี้วัด

ผลการ
เปรียบเทียบ
- โครงขายการ
คมนาคมที่ไดรับ
การพัฒนาและ
ปรับปรุง ยังไม
สามารถทำให
จังหวัดเปน
ศูนยกลางการคา
การลงทุน ฯ ได

ปญหา
อุปสรรค
- โครงขาย
การคมนาคม
ที่ไดรับการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง เปน
เพียงเสนทาง
สายรอง ไมใช
สายหลัก

ขอเสนอแนะ
เปาประสงคกบั
ตัวชี้วัด ควร
สอดคลองกัน และ
วัดไดทั้งในเชิง
คุณภาพและ
ปริมาณ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการ
ปญหา
ตัวชี้วัด
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
ขอเสนอแนะ
เปรียบเทียบ
อุปสรรค
เปาประสงค เปาประสงค
1. อัตราการเปลี่ยนแปลง 1. เพื่ออนุรักษสงิ่ แวดลอม ยังไมบรรลุ
เปาประสงค ฯ ใหญมาก คือ กับตัวชี้วัด
ของพื้นที่ปาไมในจังหวัด (ป และทรัพยากร ธรรมชาติ
เปนศูนยกลาง ควร
58 จำนวน 1,920,525 2. เพื่อใชพลังงานอยางมี
สอดคลอง
ของอะไร
ไร)
ประสิทธิภาพ
กัน และวัด
อยางไร
2. ปริมาณขยะ ใน
ไดทั้งในเชิง
จังหวัด (ตัน)
คุณภาพและ
3.การจัดการน้ำเสีย (แหง)
ปริมาณ
4. พื้นทีบ่ ริหารจัดการน้ำ
เพิ่มขึ้น (ไร)
5. สัดสวนปริมาณการใช
น้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อ
ยานพาหนะตอประชากร
(ลิตร/คน)
6. สัดสวนปริมาณการใช
ไฟฟาภาคครัวเรือนตอ
ประชากร (ลานกิโลวัตต/
คน/ป)
7. สัดสวนปริมาณการใช
ไฟฟาในภาคที่ไมใช
ครัวเรือนตอ GPP
(กิโลวัตต-ชั่วโมง/ลานบาท)
8. สัดสวนปริมาณการใช
น้ำมันเชื้อเพลิงใน
ภาคอุตสาหกรรม ตอ GPP
ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/
ลานบาท)
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคง ทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และ ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
ผลการ
ปญหา
ตัวชี้วัด
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
ขอเสนอแนะ
เปรียบเทียบ อุปสรรค
ไมประสบ ควร
1.จำนวนตำบลที่เขารวม
1. เสริมสรางความมั่นคงเพื่อ สามารถ
ดำเนินการ
ปญหา
ดำเนิน
กิจกรรมเสริมสรางความรูความ ปกปองสถาบันหลักของชาติ
อุปสรรคแต อยางตอเนื่อง
โครงการ
เขาใจถึงความสำคัญของ
2. เปนศูนยบริหารจัดการ
อยางใด
สถาบันหลักของชาติ (ตำบล) เครือขายการปองกัน และแกไข เพื่อ
2. จำนวนตำบลทีเ่ ขารวม
ปญหา ดานความมั่นคงทุกมิติ ขับเคลื่อน
โครงการ/กิจกรรมเครือขาย
3. เสริมสรางความปรองดอง การพัฒนา
จังหวัดให
การปองกันและแกไขปญหาทุก และความสมานฉันทในชาติ
เปนไปตาม
มิติ (ตำบล)
เปาประสงค
3.สรางการรับรูที่ถูกตอง
และตัวชี้วัด
(ตำบล)
ไดครบ
4.สรางการมีสวนรวม (ตำบล)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม และการบริหารจัดการน้ำอยางบูรณาการ
เปาประสงคเชิง
ผลการ
ปญหา
ตัวชี้วัด
ขอเสนอแนะ
ยุทธศาสตร
เปรียบเทียบ
อุปสรรค
เปาประสงค เปาประสงค
1. รอยละของสถานพยาบาลที่
1. เพิ่มประสิทธิภาพ ยังไมบรรลุ
กับตัวชี้วัด
เปาประสงค ฯ ใหญมาก
ไดรับการรับรองคุณภาพ HA (%) การปฏิบัตริ าชการ
2. รอยละของครัวเรือนทีเ่ ขาถึง
2. เพิ่มประสิทธิภาพ เนื่องจากไมได ตัวชี้วัดเยอะ ควร
รับการจัดสรร แตโครงการไม สอดคลอง
น้ำประปา (%)
การพัฒนาองคกร
กัน และวัด
ครอบคลุม
งบประมาณ
3. รอยละของครัวเรือนทีเ่ ขาถึง
และไมไดรับ ไดทั้งในเชิง
เพื่อดำเนิน
ไฟฟา (%)
คุณภาพและ
การจัดสรร
โครงการแต
4. รอยละของประชากรที่เขาถึง
งบประมาณ ปริมาณ
อยางใด
อินเตอรเน็ต (%)
ดวย
5. การใหบริการภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
6. รอยละความสำเร็จของการ
เบิกจายงบประมาณ (%)
7. รอยละของภาษีทองถิ่นที่
จัดเก็บรายได ไมรวมเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ (%) (ป 1258 จำนวน
1,855,699,358 บาท)
8. รอยละความพึงพอใจตอ
ประสิทธิภาพการพัฒนาองคกร
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สรุปผลสัมฤทธิ์ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา
************

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ
ผลสัมฤทธิ์
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 จัดเปนยุทธศาสตร
ทางดานเศรษฐกิจ ดังนั้น จังหวัดจึงไดนำมูลคา
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) เปนเครื่องชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ ของยุทธศาสตรนี้ ซึ่งจากขอมูลพบวา
ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด เพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง โดยในปพ.ศ. 2560มีมลู คา GPP
จำนวน 274,898ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน
คิดเปนรอยละ 4.29 โดยมีมูลคาสูงเปนลำดับที่
1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสูงเปน
ลำดับที่ 12ของประเทศ ทัง้ นี้ เปนผลมาจาก
ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร
ตามลำดับ

ขอเสนอแนะ
เห็นสมควรดำเนินการตอ โดยกำหนดแนวทางพัฒนาให
ชัดเจนยิ่งขึ้น ในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
- เนนการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อแกไขปญหาดินเค็ม
- สรางและปรับปรุงแหลงน้ำใหเพียงพอตอการเพาะปลูก
- สรางและปรับปรุงเสนทางคมนาคม เพื่อการคมนาคม
ขนสงสินคา/ผลผลิตที่เพียงพอ
- นำนวัตกรรม มาใชในการเพิ่มผลผลิต
- เพิ่มชองทางการตลาด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ผลสัมฤทธิ์
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 จัดเปนยุทธศาสตร
ทางดานสังคม การดำเนินโครงการมุง เนนเพียง
ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม ทำใหเกิดผล
สัมฤทธิ์ที่ไมชัดเจน แตหากจะพิจารณาจาก
ตัวชี้วัดดานเศรษฐกิจ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของสังคม
จะพบวา ในภาพรวมของ GPP จังหวัด
นครราชสีมา สาขาการบริการดานสุขภาพ งาน
สังคมสงเคราะห และสาขากิจกรรมดานสุขภาพ
และงานสังคมสงเคราะห มีมลู คารวม 8,170
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน แตยังไมสงผล ตอ
มูลคา GPP เทาใดนัก

ขอเสนอแนะ
- ยังมีความจำเปนตองดำเนินการอยางตอเนื่อง โดยควร
เตรียมการกอสรางโครงขายไวรองรับความเจริญทีจ่ ะมา
พรอมกับเสนทางคมนาคมสายหลัก ทั้งทางหลวงสายพิเศษ
และรถไฟทางคูที่จะกอสรางผานจังหวัดนครราชสีมา
ตลอดจนการลงทุนของหางสรรพสินคาขนาดใหญ
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แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2561 – 2565 ฉบับทบทวนปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ผลสัมฤทธิ์
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความ

ขอเสนอแนะ
ประเด็นยุทธศาสตร เรือ่ ง ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ยังมีความจำเปนตองดำเนินการโดยเรงดวน

ผลสัมฤทธิ์
สมบูรณอยางยัง่ ยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง นั้น จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ปาไม
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ถือวา จังหวัดมีผลสัมฤทธิ์
ในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม แตในเรื่องขยะ นั้น จังหวัดมีปริมาณ
ขยะเพิ่มขึ้นทุกป แตความสามารถในการกำจัดมี
เทาเดิม ผลสัมฤทธิ์ จึงยังไมเกิด เชนเดียวกับการ
บริหารจัดการน้ำ จังหวัดมีโครงการชลประทาน
ขนาดใหญเขื่อนกักเก็บน้ำ 5 โครงการ มีความจุ
น้ำรวม 938.12 ลาน ลบ.ม. ปจจุบันสามารถ
กักเก็บน้ำไดปริมาณ 489.86 ลานลบ.ม.คิดเปน
รอยละ 51.67 ของความจุซงึ่ สถานการณน้ำใน
อางเก็บน้ำ ลดลงจากปทผี่ า นมา โดยอางเก็บน้ำ
ลำแชะ และลำตะคอง มีภาวะวิกฤติมากที่สุด
เชนเดียวกัน

ขอเสนอแนะ
และตอเนื่อง มุงเนนทีจ่ ะบริหารจัดการน้ำในชวงฤดูฝน เพื่อ
เก็บกักน้ำ และแจกจายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และ
การเกษตร ตามหลักวิชาการและความเหมาะสม ทั้งนี้
เปาประสงคกบั ตัวชี้วัด ควรสอดคลองกัน และวัดไดทั้งใน
เชิงคุณภาพและปริมาณ เชนเดียวกับปญหาขยะ จะตอง
สงเสริมตั้งแตตนทาง กลางทาง และปลายทาง คือ รณรงค
สรางจิตสำนึก การคัดแยกขยะ ความสามารถในการกำจัด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคง ทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และ ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
ผลสัมฤทธิ์
ขอเสนอแนะ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางความ
ประเด็นยุทธศาสตรดานความมั่นคง ยังจำเปนตอง
มั่นคง ทุกมิติ เพือ่ ปกปองสถาบันหลักของชาติ ดำเนินการอยางตอเนื่องและจริงจัง เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่
และ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ยั่งยืน โดยกำหนดเปาประสงคกับตัวชี้วัด ใหสอดคลองกัน
ประชาชนจังหวัดนคราชสีมา มีสวนราชการที่มี และสามารถวัดไดทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
สวนรวมในการเสริมสรางความมั่นคง ทัง้ จาก
สวนกลาง สวนภูมิภาค และเขาถึงมวลชนใน
ระดับหมูบาน และตำบล ทำใหเกิดความสามัคคี
ปรองดอง และมีความมั่นคงในทุกดาน
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แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2561 – 2565 ฉบับทบทวนปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลสัมฤทธิ์
ขอเสนอแนะ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบการ
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
บริหารจัดการภาครัฐจังหวัดนคราชสีมา ไมไดรบั ภาครัฐ ยังมีความจำเปนที่จะตองไดรบั การสนับสนุนดาน
การจัดสรรงบประมาณ เพือ่ ดำเนินโครงการ
งบประมาณ เพือ่ ดำเนินโครงการใหบังเกิดผลตามเปาหมาย
ภายใตยุทธศาสตรนี้แตอยางใด แตจังหวัดและ ตัวชี้วัด อันจะสงผลใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในอนาคตตอไป
สวนราชการที่เกี่ยวของ ก็ไดดำเนินงานตาม
ภาวะปกติ เพื่อใหการบริการประชาชนเปนไป
ดวยความเรียบรอย
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