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บทที ่7 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

7.1 ความส าคัญของโครงการ วตัถุประสงค์ วธีิการด าเนินงาน  
ประเทศไทยอยูใ่นระหวา่งการปฏิรูปคร้ังใหญ่ โดยรัฐบาลไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

ไทยข้ึน โดยมีคณะกรรมการทั้งในระดบัประเทศและในระดบัพื้นท่ีร่วมระดมความคิดและพลงัสมองเพื่อ
หาแนวทางพฒันาประเทศชาติทุกดา้น  รวมไปถึงลดความขดัแยง้ท่ีมีอยูใ่นสังคม ประกอบกบัในปัจจุบนั
ปัญหาภยัธรรมชาติเกิดข้ึนอยู่เป็นประจ า ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภยัแล้ง ปัญหาน ้ าท่วม ปัญหาการรุกราน
ธรรมชาติจนกระทัง่ท าใหเ้กิดปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความเป็นอยูข่องประชาชน จงัหวดันครราชสีมาเป็น
จงัหวดัท่ีมีพื้นท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ และมีประชากรเป็นอนัดบัสองรองจากกรุงเทพมหานคร เป็นจงัหวดั
ท่ีเป็นประตูสู่อีสาน ดว้ยความเป็นเมืองหลกัท่ีใหญ่ท่ีสุดในภาคอีสานจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการวาง
แผนการพฒันาจงัหวดัในระยะยาว ซ่ึงแต่เดิมนั้นก าหนดไวท่ี้ระยะเวลา 20 ปี แต่เน่ืองจากโลกยุคปัจจุบนั
สภาพแวดล้อมเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงได้ก าหนดระยะเวลาของแผนไวท่ี้ 10 ปี โดยไดก้ าหนด
ระดมความคิดเห็นจากบุคคลสาขาต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ (ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถ่ิน) ภาคธุรกิจ
เอกชน  ภาคทอ้งถ่ิน ภาคประชาชน ทั้งนักบริหาร นักวิชาการ นักการเมือง นักปฏิบติั ปราชญ์ชาวบา้น 
ส่ือสารมวลชนและบุคคลทัว่ไป ทั้งน้ี เพื่อจะไดเ้อกสารแนวทางพฒันาจงัหวดันครราชสีมา ในรูปแบบของ
ทิศทางการพฒันาทอ้งถ่ินจงัหวดันครราชสีมาในระยะอีก 10 ปี ขา้งหน้า โดยมีความสอดคล้องกนักับ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 และแนวทางปฏิรูปของประเทศดว้ย ผลสรุปจากการ
สัมมนาหรือการประชาคมจากทุกภาคส่วนในการมองไปขา้งหน้า 10 ปี ซ่ึงจะครอบคลุมการพฒันาดา้น
เศรษฐกิจ สังคม เกษตรกรรม อุตสาหกรรม โครงสร้างพื้นฐาน การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม  รวมทั้งการจดัการภาคราชการทั้งส่วนภูมิภาค ส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งกบัภารกิจตามกฎหมาย
ต่างๆท่ีระบุให้เป็นภารกิจหน้าท่ี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยทิศทางการพัฒนาจังหวัด
นครราชสีมา (โคราช) น้ี จะมีประโยชน์ส าหรับนกัการเมือง นกับริหาร นกัวิชาการ ธุรกิจ องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ส่ือมวลชนรวมทั้งประชาชนทัว่ไป ส าหรับใชเ้ป็นแผนในการเปล่ียนแปลง ส่ิงต่างๆ (Change) 
อนัจะส่งผลต่อการพฒันาจังหวดันครราชสีมาในด้านท่ีตนเก่ียวข้องด้วย รวมทั้งใช้เป็นคู่มือในการ
ประกอบวิชาชีพแห่งตนท่ีจะไม่หลุดพน้หรือผิดแผกไปจากแนวทางในการพฒันาจงัหวดัและพฒันา
ประเทศ ส าหรับกระบวนการวธีิการด าเนินโครงการนั้น จะเนน้กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เน่ืองจากคณะกรรมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดก้ าหนดใหอ้งคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบจดัตั้งศูนยเ์ครือข่ายเพื่อแกไ้ขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
พฒันาทอ้งถ่ิน (Clinic Center) ซ่ึงศูนยด์งักล่าวมีบทบาทหน้าท่ีในการรวบรวมขอ้มูล ดา้นปัญหาความ
เดือดร้อน และรวบรวมขอ้มูลรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและขอ้มูลการพฒันาในพื้นท่ี เพื่อเสนอให้
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องค์การบริหารส่วนจงัหวดัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งได้น าไปเป็นขอ้มูลในการจดัท าแผนพฒันา หรือ
จดัท าเป็นโครงการเพื่อแกไ้ขปัญหาและตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ีได ้ 

วตัถุประสงคข์องโครงการเพื่อ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์แวดลอ้มในปัจจุบนัและอนาคต 
ท่ีจะส่งผลต่อการพฒันาจงัหวดันครราชสีมา ส าหรับจดัท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมา ระยะ 10 ปี อนัจะส่งผลต่อการพฒันาจงัหวดันครราชสีมาและประเทศไทยในระยะ10 
ปีขา้งหน้า และเพื่อรวบรวมขอ้มูลปัญหา ความตอ้งการของประชาชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 
องค์กรภาคเอกชน กลุ่มอาชีพ ภาคีท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ และแนวทางการแกไ้ขปัญหา แนวทางการตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชน โดยก าหนดเป็นทิศทางการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา ท่ี
ครอบคลุมการพฒันาในดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม ดา้นเกษตรกรรม ดา้นอุตสาหกรรม ดา้นพาณิชยกรรม 
ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ดา้นการเมือง และดา้นการ
จดัการภาคราชการทั้งส่วนภูมิภาคและทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งกบัภารกิจตามกฎหมายต่างๆท่ีระบุให้เป็นภารกิจ
หนา้ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11  

วิธีการด าเนินการของโครงการเน้นกระบวนการท างานท่ีใชข้อ้มูลเป็นหลกัในการท าความเขา้ใจ
บริบทของการพฒันาในทุกระดบั และกระบวนการมีส่วนร่วมท่ีหลากหลาย โดยผ่านเวทีการน าเสนอ
ขอ้มูล แลกเปล่ียนเรียนรู้ การร่วมตดัสินใจ และการลงมือปฏิบติัการในประเด็นท่ีเป็นไปได ้เพื่อน าไปสู่
การเปล่ียนแปลงของทศวรรษใหม่เพื่อการปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย ไปสู่สังคมเป็นสุขและเป็น
ธรรม รวมทั้งการรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานจากหน่วยงานราชการ และขอ้มูลสถิติต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามา
วิเคราะห์ศกัยภาพท่ีเป็นปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อกระบวนการวางแผนพฒันาจงัหวดั
นครราชสีมา 

 
7.2 สรุปข้อมูลพืน้ฐานจังหวดันครราชสีมา  

7.2.1 ด้านกายภาพและด้านภูมิศาสตร์  
จงัหวดันครราชสีมามีความไดเ้ปรียบในดา้นสถานท่ีตั้งของจงัหวดั เพราะเป็นประตูสู่

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อีกทั้งยงัสามารถเช่ือมโยงเส้นทางไปยงักรุงเทพมหานคร และเมืองท่าชายฝ่ังทาง
ภาคตะวนัออกไดอ้ย่างสะดวก ตั้งอยู่บนท่ีราบสูงโคราช ละติจูด 15 องศาเหนือ ลองติจูด 102 องศา
ตะวนัออก สูงจากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง 187 เมตร ตวัจงัหวดัอยูห่่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทาง
รถยนต ์255 กิโลเมตร และโดยทางรถไฟ 264 กิโลเมตร 

ดา้นขนาดของจงัหวดันครราชสีมา มีพื้นท่ี 20,493.964 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 
12,808,728 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.12 ของพื้นท่ี ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบวา่จงัหวดันครราชสีมามีขนาด
พื้นท่ีใหญ่มากท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 1 ของประเทศ และเป็นอนัดบัท่ี 1 ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ท าให้มี
ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรมนุษยภ์ายในจงัหวดัจ านวนมาก 
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ดา้นภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศของจงัหวดัมีทั้งท่ีเป็นภูเขาสูง  ท่ีราบลุ่ม  พื้นท่ีลูกคล่ืนลอนต้ืนและพื้นท่ี
ลูกคล่ืนลอนลึก  ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 4 บริเวณ  คือ 
 1)  บริเวณเทือกเขาและท่ีสูงทางตอนใตข้องจงัหวดัมีความสูงจากระดบัน ้ าทะเล มากกว่า 250 
เมตร อยู่ในบริเวณอ าเภอปากช่อง อ าเภอปักธงชยั อ าเภอวงัน ้ าเขียว อ าเภอครบุรี และอ าเภอเสิงสาง 
เทือกเขาน้ีเป็นตน้ก าเนิดของแม่น ้าล าธารหลายสายท่ีไหลไปทางตะวนัออกของภาค ไดแ้ก่ แม่น ้ ามูลล าแชะ 
ล าพระเพลิง และล าปลายมาศ พื้นท่ีระหวา่งเทือกเขาส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นลูกคล่ืนลอนลึกและลูกคล่ืน
ลอนต้ืนตอนล่างของหุบเขามีความลาดชนัค่อนขา้งมาก ท าใหมี้การชะลา้งพงัทลายของหนา้ดินในบริเวณน้ี
ค่อนขา้งสูง 

2) บริเวณท่ีสูงทางตอนกลางของจงัหวดัมีความสูงจากระดบัน ้ าทะเล 200 - 250 เมตร อยูใ่นเขต
อ าเภอด่านขุนทด อ าเภอสีคิ้ว อ าเภอเทพารักษ์ อ าเภอพระทองค า อ าเภอโนนไทย อ าเภอขามทะเลสอ 
อ าเภอเมือง อ าเภอสูงเนิน ตอนบนของพื้นท่ีอ าเภอปักธงชยัและอ าเภอครบุรี อ าเภอโชคชยั อ าเภอจกัราช 
อ าเภอหนองบุญมาก และอ าเภอเสิงสาง ลกัษณะพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นลูกคล่ืนลอนต้ืนยกเวน้บริเวณใกลเ้ชิง
เขามีลกัษณะเป็นพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลึก พื้นท่ีบางส่วนเป็นท่ีราบลุ่มริมฝ่ังแม่น ้าไหลผา่น หลายสาย ไดแ้ก่ ล า
แชะ ล าพระเพลิง ล าตะคอง ล าน ้ามูล และล าจกัราช 

3) พื้นท่ีลูกคล่ืนทางตอนเหนือของจงัหวดั มีความสูงจากระดบัน ้ าทะเลประมาณ 200 เมตร อยูใ่น
เขตอ าเภอขามสะแกแสง ตอนบนของอ าเภอโนนไทย อ าเภอคง ทางทิศตะวนัตกของพื้นท่ีอ าเภอบวัใหญ่ 
อ าเภอบา้นเหล่ือม อ าเภอหว้ยแถลง อ าเภอชุมพวง และอ าเภอล าทะเมนชยั มีลกัษณะเป็นพื้นท่ีลูกคล่ืนลอน
ต้ืนท่ีสูงสลบัท่ีนา บางตอนเป็นพื้นท่ีราบลุ่มบริเวณริมฝ่ังแม่น ้าล าเชียงไกร และล ามาศ 

4) บริเวณท่ีราบลุ่มทางตอนเหนือของจงัหวดั มีความสูงจากระดบัน ้ าทะเลนอ้ยกวา่ 200 เมตร อยู่
ในเขตพื้นท่ีอ าเภอบวัใหญ่ อ าเภอคง อ าเภอโนนสูง อ าเภอประทาย อ าเภอพิมาย อ าเภอสีดา อ าเภอบวัลาย 
และอ าเภอเมืองยาง มีลกัษณะเป็นพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนต้ืน และมีท่ีราบลุ่มบริเวณริมฝ่ังแม่น ้า  

ดา้นลกัษณะภูมิอากาศ พบวา่พื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมาอยูภ่ายใตเ้ขตลมมรสุม 2 ชนิด คือ มรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ซ่ึงก่อให้เกิดฤดูกาลจ านวน 3 ฤดูกาล คือ ฤดูหนาว เร่ิม
ตั้ งแต่กลางเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ ฤดูร้อน เร่ิมตั้ งแต่กลางเดือนกุมภาพนัธ์ถึงกลางเดือน
พฤษภาคม และฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซ่ึงเกษตรกรและผูป้ระกอบการ
สามารถวางแผนด าเนินกิจกรรมของตนเองให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศได้อย่างไรก็ตามสภาพ
ภูมิอากาศเป็นส่ิงท่ีควบคุมไม่ได ้ดงันั้นอาจมีความเส่ียงในการคาดการณ์เกิดข้ึนได ้

จงัหวดันครราชสีมามีพื้นท่ีรับน ้ าฝนรวม 55,142 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน ้ าท่ารวม 9,761 ลูกบาศก์
เมตรต่อปี ปริมาณน ้ าฝน ระหว่างปี พ.ศ. 2545 ถึง ปี พ.ศ. 2551 จะอยู่ในช่วง  824.40 มิลลิเมตร ถึง 1,380.40 
มิลลิเมตร ปริมาณน ้าฝนเฉล่ีย 1,357.7 จ านวนวนัฝนตก 124  วนั 
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7.2.2 ด้านเศรษฐกจิ  
จงัหวดันครราชสีมา ถือว่าเป็นจงัหวดัท่ีมีความส าคญัในด้านเศรษฐกิจ ของประเทศ 

เพราะมีผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดั (GPP) อยู่ท่ีจ  านวน 172,359 ลา้นบาท ซ่ึงสูงเป็นอนัดบัท่ี 1 ของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และอนัดบัท่ี 10 ของประเทศ และมีแนวโนม้ท่ีอตัราความเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจ
เพิ่มข้ึนทุกปี อยา่งไรก็ตามหากพิจารณาจากรายไดต่้อหวั พบวา่มีรายไดต่้อหวัอยูท่ี่ 61,136 บาทต่อคนต่อปี 
เป็นอนัดบัท่ี 3 ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และอนัดบัท่ี 56 ของประเทศ นัน่คือประชาชนในจงัหวดั
นครราชสีมามีความแตกต่างกนัในดา้นรายไดเ้ป็นอยา่งมาก 

จากส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552 ของส านกังานสถิติแห่งชาติ 
ประเภทค่าใชจ่้าย พบวา่เป็นค่าใชจ่้ายในการอุปโภคบริโภคมีมากท่ีสุด จ านวน 12,310 บาท ต่อเดือน 

ปี พ.ศ. 2552 พบวา่มีผูท่ี้ท  าการเกษตรเพาะเล้ียงมีหน้ีสินเฉล่ียต่อครัวเรือน 89,817 บาท ปรับตวั
เพิ่มสูงข้ึนร้อยละ 36.78 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา ครัวเรือนผูป้ระกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั ท่ีมีหน้ีสินต่อครัวเรือน 
190,450 บาท ปรับตวัเพิ่มสูงข้ึนร้อยละ 13.39 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา ส าหรับครัวเรือนผูป้ระกอบอาชีพรับจา้งมี
หน้ีสินเฉล่ียต่อครัวเรือน 159,125 บาท ปรับตวัลดลงร้อยละ 39.13 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา  

 

7.2.3 ลกัษณะทางสังคม 
จ านวนประชากรในจงัหวดันครราชสีมา มีจ านวน 2.57 ลา้นคน เพิ่มข้ึนจากปีท่ีผา่นมา 

ร้อยละ 0.24 อนัเน่ืองมากจากอตัราการเกิดสูงกวา่อตัราการตาย  พร้อมทั้งการลงทะเบียนเขา้มีมากกวา่การ
ลงทะเบียนออก โดยอ าเภอท่ีมีประชากรมากท่ีสุด คือ อ าเภอเมืองนครราชสีมาร้อยละ 16.94 รองลงมาคือ
อ าเภอปากช่องร้อยละ 7.22 และอ าเภอพิมายร้อยละ 5.05 อ าเภอท่ีมีประชากรนอ้ยท่ีสุด คือ พื้นท่ีอ าเภอ 
บา้นเหล่ือมร้อยละ 0.84  เม่ือพิจารณาดา้นเพศ พบวา่เป็นเพศชาย ร้อยละ 49.92 และเพศหญิงร้อยละ 50.08 
ประชากรส่วนใหญ่อยูน่อกเขตเทศบาล ร้อยละ 74.93 และอยูใ่นเขตเทศบาลร้อยละ 25.07 โดยส่วนใหญ่มี
ช่วงอายุอยูร่ะหวา่ง 30-34 ปี ร้อยละ 8.84  รองลงมา คือ มีอายุอยูร่ะหวา่ง 35-39 ปี ร้อยละ 8.79 และ มีอายุ
อยูร่ะหวา่ง 40-44 ปี ร้อยละ 8.42 ในส่วนของความหนาแน่นของประชากร พบวา่จงัหวดันครราชสีมามี
ความหนาแน่นของประชากร อยูท่ี่ประมาณ 125 คนต่อตารางกิโลเมตร โดยพื้นท่ีท่ีมีความหนาแน่นของ
ประชากรมากท่ีสุด คือ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จ านวน 586 คนต่อตารางกิโลเมตร รองลงมา คือ พื้นท่ี
อ าเภอแก้งสนามนางจ านวน 356 คนต่อตารางกิโลเมตร และอ าเภอบวัใหญ่จ านวน 283 คนต่อตาราง
กิโลเมตร ส่วนอ าเภอท่ีมีความหนาแน่นนอ้ยท่ีสุด คือ อ าเภอวงัน ้าเขียวจ านวน 37 คนต่อตารางกิโลเมตร 

เม่ือพิจารณาโครงสร้างประชากรปี พ.ศ. 2552 - 2563 พบวา่ สัดส่วนของเด็ก (0 -14 ปี) มี
แนวโนม้ลดลงอยา่งต่อเน่ือง ในขณะท่ีผูสู้งอายุ (60 ปีข้ึนไป) มีสัดส่วนเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เช่นเดียวกบั
แนวโน้มประชากรในจงัหวดันครราชสีมา ในภาพรวมมีแนวโน้มประชากรเพิ่มข้ึน เม่ือจ าแนกตามอายุ
พบว่า สัดส่วนของเด็ก (0 -14 ปี) มีแนวโนม้ลดลงอยา่งต่อเน่ือง และผูสู้งอายุ (60 ปีข้ึนไป) มีสัดส่วน
เพิ่มข้ึน 
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ดา้นการศึกษา พบว่าจงัหวดันครราชสีมามีสถานศึกษาตั้งแต่ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึง
ระดบัอุดมศึกษา ในส่วนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปี พ.ศ. 2552 พบว่ามีจ านวน 418 โรงเรียน ส่วนใหญ่ 
เป็นสถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีห้องเรียน จ านวน 5,882 ห้อง ส่วนครู  
มีจ  านวน 7,902 คน และนกัเรียนมีจ านวน 155,231 คน ดา้นการศึกษาในระดบัอาชีวศึกษา พบวา่ จงัหวดั
นครราชสีมามีสถานศึกษาในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 12 แห่ง และในส่วนของ
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ พบวา่มีจ านวน 7 แห่ง โดยส่วนใหญ่ตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ีอ าเภอเมืองนครราชสีมา 
นอกจากน้ียงัมีการศึกษานอกระบบ ส่วนใหญ่เป็นการด าเนินงานโดยศูนยก์ารศึกษา นอกโรงเรียนระดบั
อ าเภอ จ านวน 30 แห่ง นอกจากน้ียงัมีการศึกษาตามอธัยาศยัในรูปแบบของห้องสมุดประชาชน จ านวน 27 
แห่ง แบ่งเป็นศูนยบ์ริการระดบัอ าเภอ จ านวน 21 แห่ง และห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จ านวน 6 
แห่ง เม่ือพิจารณาถึงคุณภาพการศึกษา สถาบนัรามจิตติ (2553) รายงานวา่ในปี พ.ศ. 2551-2552  จงัหวดั
นครราชสีมามีนักเรียนเขา้ศึกษาต่อระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 4 คิดเป็นร้อยละ 85.35 ต ่ากว่าค่าเฉล่ียของ
ประเทศซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 87.54  ส่วนนกัเรียนท่ีเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 66.26 ต ่ากวา่
ค่าเฉล่ียของประเทศซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 81.53 โดยคะแนนสอบโอเน็ตของนกัเรียน ในจงัหวดันครราชสีมาใน
ภาพรวมอยู่ท่ีร้อยละ 35.50 ต  ่ากว่าค่าเฉล่ียของประเทศซ่ึงอยู่ท่ีร้อยละ 35.99 เม่ือแยกรายวิชา พบว่าวิชา
ภาษาองักฤษ และคณิตศาสตร์ อยู่ท่ีร้อยละ 37.34  และ 34.26 สูงกว่าค่าเฉล่ียของประเทศซ่ึงอยู่ท่ีร้อยละ 
35.53 และ 33.36 ขณะท่ีดา้นคะแนนโอเน็ตของนกัเรียนในจงัหวดันครราชสีมารายวิชาภาษาไทย สังคม 
และวทิยาศาสตร์ อยูท่ี่ร้อยละ 43.68 33.44 และ 28.77 ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียของประเทศซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 46.5 34.5 
และ 30.05  

 เช้ือชาติ พบวา่ประชาชนในจงัหวดันครราชสีมา ประกอบดว้ยหลายเช้ือชาติ มีทั้งชาวไทยโคราช 
ชาวไทยอีสาน ชาวมอญ  ชาวกุย  ชาวบน ชาวจีน ชาวไทยโยนก ชาวญวน และแขก 

ภาษา พบวา่จงัหวดันครราชสีมา มีความหลากหลายตามชาติพนัธ์ุท าให้มีการใชห้ลายภาษา ไดแ้ก่ 
ภาษาโคราช ภาษาไทยอีสาน ภาษาไทยยวน ภาษามอญ ภาษาเขมร ภาษาส่วย ภาษาชาวบน ภาษาจีน และ
ภาษาซิกข ์ ทั้งน้ีในปัจจุบนัประชาชนในจงัหวดันครราชสีมาส่วนใหญ่พดูภาษากลางเป็นภาษาราชการ 

ศาสนา พบวา่ประชากรในจงัหวดันครราชสีมา ส่วนใหญ่จะนบัถือศาสนาพุทธ ทั้งน้ีขอ้มูลสถิติ
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดันครราชสีมา ในปี พ.ศ. 2552 รายงานว่า จังหวดันครราชสีมา มี
พุทธศาสนิกชนจ านวน 2,530,031 คน วดัพระอารามหลวงจ านวน 5 แห่ง วดัท่ีมีวิสุงคามสีมาจ านวน 935 
แห่ง ส านักสงฆ์จ านวน 870 แห่ง ท่ีพกัสงฆ์จ  านวน 798 แห่ง วดัร้างจ านวน 72 แห่ง พระภิกษุจ านวน 
13,872 รูป สามเณรจ านวน 1,935  รูป  ผูน้ับถือศาสนาพุทธ มีมากกว่าร้อยละ 98 นับถือศาสนาคริสต์
ประมาณร้อยละ 1 ท่ีเหลือนบัถือศาสนาอิสลาม ซิกขแ์ละอ่ืนๆ 

ดา้นขนบธรรมเนียมประเพณี  และวฒันธรรม พบวา่จงัหวดันครราชสีมามีศูนยว์ฒันธรรมตั้งอยูใ่น
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา โดยจงัหวดันครราชสีมา มีการส่งเสริมวฒันธรรมพื้นบา้น ไดแ้ก่ภาษา
โคราช และเพลงโคราช เป็นตน้ มีขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมและการละเล่นพื้นเมืองท่ีส าคญั ท่ี
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นิยมปฏิบติัสืบทอดกนัมาแต่โบราณจนถึงปัจจุบนั คืองานฉลองวนัแห่งชยัชนะทา้วสุรนารี งานแข่งเรือยาว
ประเพณีพิมาย งานประเพณีแห่เทียนพรรษาก าหนดจดัการประกวดเทียนพรรษา และงานประเพณีลอย
กระทง และมีวฒันธรรมประเพณี ความเช่ือของทอ้งถ่ินตามหลกัของฮีต 12 คอง 14 ซ่ึงมีการน ามาใชใ้น
ชีวติประจ าวนัของประชาชน และเป็นการรักษาความเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินโดยประชาชน 

ดา้นสาธารณสุข พบวา่ในปี พ.ศ. 2552 จงัหวดันครราชสีมา มีสถานพยาบาลแผนปัจจุบนัท่ีมีเตียง
รับผูป่้วยไวค้า้งคืนทั้งส้ินจ านวน 40 แห่ง  เป็นโรงพยาบาลภาครัฐ  จ  านวน 31 แห่ง และโรงพยาบาลเอกชน 
จ านวน 9 แห่งโดยมีแพทยใ์นจงัหวดันครราชสีมาจ านวน 390 คน ทนัตแพทย ์จ านวน 92 คน เภสัชกร จ านวน 
171 คน และมีพยาบาลวิชาชีพ จ านวน 2,897 คน ทั้งน้ีอตัราส่วนของแพทยต่์อประชากรเท่ากบั 1 : 6,560 
อตัราส่วนของทนัตแพทยต่์อประชากรเท่ากบั 1 : 27,871 อตัราส่วนของเภสัชกรต่อประชากร 1 : 14,995 และ
อตัราส่วนของพยาบาลวชิาชีพต่อประชากร เท่ากบั 1 : 885 

เม่ือพิจารณาถึงการป่วย พบว่ามีจ านวนผูป่้วยนอกมารับการรักษาพยาบาล จ านวน 258,818 คร้ัง 
สาเหตุของการป่วยของผูป่้วยนอกสูงสุด  คือ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบยอ่ยอาหาร โรคระบบกลา้มเน้ือ  
ส าหรับผูป่้วยในมีจ านวน 88,406 คน  สาเหตุการป่วยของผูป่้วยในสูงสุด  คือ โรคความดนัโลหิตสูง คลอดปกติ  
ติดเช้ือในล าไส้ โรคระบบการยอ่ยอาหาร และภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ ์ โรคท่ีตอ้งเฝ้าระวงัทางระบาด
วทิยา  คือโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลนั ไขไ้ม่ทราบสาเหตุ โรคตาแดง  ปอดบวม และอีสุกอีใส ในส่วนของสาเหตุ
การตาย พบวา่ส่วนใหญ่เกิดจากโรคมะเร็งมากท่ีสุด รองลงมา คือโรคหัวใจ โรคความดนัโลหิตสูง และ 
โรคหลอดเลือดในสมอง ตามล าดบั ทั้งน้ีประชากรส่วนใหญ่ในจงัหวดันครราชสีมามีหลกัประกนัสุขภาพ 
คิดเป็นร้อยละ  99.90  ของประชากรทั้งหมด 

ดา้นความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น พบวา่ในปี พ.ศ. 2552 จงัหวดันครราชสีมาไดเ้ผชิญกบั
ปัญหาคดีอาญาต่างๆหลายคดี โดยประเภทความผิดท่ีมีจ  านวนคดีท่ีเกิดมากท่ีสุด คือคดีท่ีรัฐเป็นผูเ้สียหาย 
จ านวน10,639 คดี รองลงมาคือ คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ เกิดข้ึนจ านวน 1,058 คดี และคดี
ประทุษร้ายต่อทรัพย ์จ านวน 815 คดี ในส่วนของจ านวนผูต้อ้งหา พบวา่คดีท่ีมีผูต้อ้งหามากท่ีสุด คือ คดีท่ี
รัฐเป็นผูเ้สียหาย จ านวน 22,283 ราย รองลงมา คือ คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ จ านวน 1,022 
ราย  และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย ์จ านวน 731 ราย  ส าหรับจ านวนคดีท่ีจบักุมได ้พบวา่ จ  านวนคดีท่ีจบักุม
ไดม้ากท่ีสุด คือคดีท่ีรัฐเป็นผูเ้สียหาย จ านวน 10,639 คดี  รองลงมา คือคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และ
เพศ จ านวน 955 คดี และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย ์จ านวน 711 คดี 

 

7.2.4 ลกัษณะทางเกษตรกรรม 
ในส่วนของภาคเกษตรกรรม พบว่าจงัหวดันครราชสีมา มีพื้นท่ีถือครองทางการเกษตร 

จ านวน 7.38 ลา้นไร่ คิดเป็นร้อยละ 57.65 ของพื้นท่ีจงัหวดั โดยพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีนา คิดเป็นร้อยละ 
48.81 รองลงมา คือพื้นท่ีปลูกพืชไร่ ร้อยละ 45.38 พื้นท่ีปลูกไมผ้ลและไมย้ืนตน้ร้อยละ 2.14 และพืชผกั
และ สวนดอกไม ้ร้อยละ 0.21 ตามล าดบั  
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เม่ือพิจารณาแยกตามพืชเศรษฐกิจพบว่าเป็นพื้นท่ีเพาะปลูกข้าว ประมาณ 4.33 ล้านไร่ พื้นท่ี
เพาะปลูกมนัส าปะหลงัประมาณ 1.70 ลา้นไร่ ปลูกออ้ยโรงงาน ประมาณ 0.54 ลา้นไร่ และปลูกขา้วโพด
เล้ียงสัตว ์ ประมาณ 0.98 ลา้นไร่ ปลูกไมผ้ลและไมย้นืตน้ ประมาณ 0.78 ลา้นไร่ และปลูกพืชผกั ประมาณ 
0.06 ล้านไร่  ทั้ งน้ีอ าเภอท่ีมีพื้นท่ีการปลูกขา้วจ านวนมาก ได้แก่ อ าเภอพิมาย อ าเภอโนนสูง อ าเภอ
ประทาย อ าเภอคง และอ าเภอโนนไทย อ าเภอท่ีเกษตรกรปลูกมนัส าปะหลงัจ านวนมาก ไดแ้ก่ อ าเภอครบุรี 
อ าเภอเสิงสาง อ าเภอหนองบุญมาก อ าเภอด่านขุนทด และอ าเภอสีคิ้ว ขณะท่ีออ้ยโรงงานปลูกมากท่ีอ าเภอ
ด่านขนุทด อ าเภอจกัราช อ าเภอปากช่อง อ าเภอสีคิ้ว และอ าเภอแกง้สนามนาง  และขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ปลูก
มากท่ีอ าเภอปากช่อง อ าเภอวงัน ้ าเขียว อ าเภอปักธงชยั อ าเภอสีคิ้ว อ าเภอสูงเนิน อ าเภอด่านขุนทด และ
อ าเภอเทพารักษ ์ 

จงัหวดันครราชสีมามีครัวเรือนในภาคเกษตร จ านวน 326,587 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 89.76 ของ
ครัวเรือนทั้งหมดในจงัหวดันครราชสีมา แสดงวา่ประชากรท่ีอยูใ่นจงัหวดันครราชสีมาส่วนใหญ่พึ่งพากบั
ภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก ในส่วนของด้านปศุสัตว ์พบว่าจงัหวดันครราชสีมามีเกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตว ์
จ  านวน 172,054 ครัวเรือน โดยสัตวท่ี์เล้ียงกนัมากเป็นสัตวเ์ศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ไก่ เป็ด โคเน้ือ โคนม และสุกร 
ซ่ึงพื้นท่ีเล้ียงสัตวก์ระจายอยู่ทัว่ไปในจงัหวดันครราชสีมา โดยส่วนใหญ่อยู่พื้นท่ีอ าเภอบวัใหญ่ อ าเภอ
ประทาย อ าเภอพิมาย อ าเภอเมืองนครราชสีมา อ าเภอปากช่อง อ าเภอสูงเนิน อ าเภอปักธงชยั อ าเภอโชคชยั 
อ าเภอโนนไทย อ าเภอด่านขุนทด อ าเภอคง อ าเภอห้วยแถลง อ าเภอโชคชัย อ าเภอหนองบุญมาก และ
อ าเภอครบุรี ทั้งน้ีจงัหวดันครราชสีมายงัมีโรงงานผลิตอาหารสัตวต์ั้งแต่ขนาดเล็ก (ก าลงัการผลิตนอ้ยกวา่ 
10 ตนัต่อชัว่โมง) จนถึง ขนาดใหญ่ (ก าลงัการผลิตมากกวา่ 40 ตนัต่อชัว่โมง) ทั้งน้ีผลิตภณัฑ์มวลรวมของ
จงัหวดัในภาคเกษตรกรรม มีจ านวน 37,765 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 21.91 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดั
ทั้งหมด 

 

7.2.5 ด้านอุตสาหกรรม 
ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ พบวา่เป็นภาคท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อ การ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวดันครราชสีมา  เพราะภาคอุตสาหกรรม เหมืองแร่ และย่อยหิน 
ก่อใหเ้กิดผลิตภณัฑม์วลรวมภายในจงัหวดัถึง 41,773 ลา้นบาท สูงเป็นอนัดบัท่ี 1 ในทุกสาขาของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในจงัหวดันครราชสีมา หรือคิดเป็นร้อยละ 24.24 ของผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดันครราชสีมา
ทั้งหมด  โดยจงัหวดันครราชสีมามีสถานประกอบการอุตสาหกรรม จ านวน 2,275 โรงงาน จ านวนเงินทุน 
113,880,026,266 บาท ก่อให้เกิดการจา้งงาน จ านวน 123,585 คน อุตสาหกรรมท่ีส าคญัของจงัหวดั ไดแ้ก่ 
อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมขนส่ง อุตสาหกรรมอโลหะ และอุตสาหกรรมดา้นอาหาร อุตสาหกรรม
เหมืองแร่ มีเหมืองแร่ จ  านวน 28 แห่ง สามารถผลิตแร่ไดจ้  านวน 5,703,773 เมตริกตนัโดยก่อให้เกิดการ
จา้งงานจ านวน 397 คน โดยแร่ท่ีสามารถผลิตได้มากท่ีสุด คือหินปูน (หินอุตสาหกรรมชนิดก่อสร้าง) 
รองลงมา คือ หินบะซอลต ์และเกลือหิน ตามล าดบั 
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7.2.6 ด้านพาณชิยกรรม  
ในส่วนของพาณิชยกรรม พบวา่จงัหวดันครราชสีมา มีสถานประกอบการ จ านวน 62,125 

แห่ง ก่อให้เกิดการจา้งงานกว่า 366,000 คน โดยส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการขายปลีก 
ยกเวน้ ยานยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์รวมทั้งการซ่อมแซมของใชส่้วนบุคคลและของใชใ้นครัวเรือน จ านวน 
29,745 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 47.88 ของสถานประกอบการทั้งหมด 
  ภาคการเงิน พบวา่มีธนาคารท่ีด าเนินการในจงัหวดันครราชสีมา จ านวน 19 ธนาคาร โดย
มีจ านวนสาขากระจายอยูท่ ัว่ไปในจงัหวดันครราชสีมาจ านวน 168 สาขา โดย ณ ส้ินปี พ.ศ. 2553 ธนาคาร
พาณิชยใ์นจงัหวดันครราชสีมามีเงินฝากคงคา้งจ านวน 86,881.6 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มข้ึนของ 
เงินฝากออมทรัพย ์และเงินฝากจ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา ส่วนการให้สินเช่ือ พบว่าธนาคารพาณิชย ์มียอด
สินเช่ือคงคา้งจ านวน 87,409.7 ลา้นบาท ส่วนมากเป็นเงินให้กู ้รองลงมาคือ การเบิกเงินเกินบญัชี ตัว๋เงิน 
และสินเช่ือด้านอ่ืน ๆ โดยให้สินเช่ือสาขาการผลิตอุตสาหกรรมจ านวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 19.45  
รองลงมาคือ สินเช่ือด้านการค้าส่งและค้าปลีก ซ่อมแซมยานยนต์และจกัรยานยนต์ร้อยละ 18.72 และ
ตวักลางทางการเงินร้อยละ 6.08 ส าหรับอตัราส่วนสินเช่ือต่อเงินฝาก อยูท่ี่ร้อยละ 100.6  

ภาคการคลงั พบวา่การจดัเก็บรายไดข้องรัฐในจงัหวดันครราชสีมา มาจากรายไดห้ลกัจาก
ภาษี 2 ชนิด คือ ภาษีสรรพากร และภาษีสรรพสามิต รวมรายไดท้ั้งส้ินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 มีจ  านวน 
5,470.61 ลา้นบาท เม่ือแยกเป็นประเภทของภาษี พบวา่เป็นรายไดจ้ากการจดัเก็บเงินภาษีของกรมสรรพากร
มีจ านวน 4,032.65 ลา้นบาท แบ่งเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 35.93 รองลงมา คือภาษีนิติบุคคลร้อยละ 33.50 
และภาษีบุคคลธรรมดาร้อยละ 25.79 ดา้นภาษีสรรพสามิต พบวา่มีจ านวน 1,437.96 ลา้นบาท แบ่งเป็นภาษี
เคร่ืองด่ืม คิดเป็นร้อยละ 59.05  รองลงมา คือ ภาษีสุราคิดเป็นร้อยละ 39.12 และภาษีสถานบริการสนามมา้
ร้อยละ 0.78 
  ภาคการอุปโภคบริโภค จากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี พ.ศ. 
2552 ของส านกังานสถิติแห่งชาติในดา้นค่าใชจ่้าย พบวา่ค่าใชจ่้ายในการอุปโภคบริโภคมีมากท่ีสุด จ านวน 
12,310 บาท ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 88.31 และค่าใช้จ่ายท่ีไม่เก่ียวกบัการอุปโภคบริโภค จ านวน 1,629 
บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 11.69 ทั้งน้ีในส่วนของค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค พบวา่โดยมากเป็น
ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม และยาสูบ ร้อยละ 44.96 รองลงมา คือ การเดินทางและการส่ือสาร ร้อยละ 23.76 และท่ี
อยู่อาศยั เคร่ืองแต่งบา้น และเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ร้อยละ 17.11 ส่วนของรายไดพ้บว่าส่วนใหญ่เป็นรายได้
ประจ า จ  านวน 16,424 บาท ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 85.73 รองลงมา คือรายไดท่ี้ไม่เป็นตวัเงิน จ านวน 
2,336 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 12.19 และรายไดไ้ม่ประจ า (ท่ีเป็นตวัเงิน) จ านวน 397 บาทต่อเดือน คิด
เป็นร้อยละ 2.07 รายไดป้ระจ าจ านวน 16,424 บาท พบวา่เป็นค่าแรงและเงินเดือนมากท่ีสุด ร้อยละ 43.17 
รองลงมา คือก าไรสุทธิจากการท าธุรกิจ ร้อยละ 29.10 และเงินท่ีได้รับเป็นการช่วยเหลือ ร้อยละ 14.14  
อตัราร้อยละของค่าใชจ่้ายต่อรายไดอ้ยูท่ี่ 72.8 
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ภาคการลงทุน ในปี พ.ศ. 2553 ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รายงานว่าได้
อนุมติัให้การส่งเสริมการลงทุนทั้งส้ิน 63 โครงการ มีมูลค่าเงินลงทุน จ านวน 47,773 ลา้นบาท ก่อให้เกิด
การจา้งงานทั้งแรงงานไทยและต่างประเทศจ านวน 15,091 คน 

ภาคการจา้งงาน  ในปี พ.ศ. 2553 จงัหวดันครราชสีมา มีผูส้มคัรงานจ านวน 2,941 คน โดยจงัหวดั
นครราชสีมามีต าแหน่งงานว่างจ านวน 6,888 คน  และมีผูไ้ด้รับการบรรจุงาน จ านวน 2,201 คน ซ่ึงผูท่ี้
ไดรั้บการบรรจุงานส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจในสาขาการผลิต รองลงมา คือสาขาบริการดา้น
อสังหาริมทรัพย ์การใหเ้ช่า และบริการทางธุรกิจ และสาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต ์
จกัรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน ทั้งน้ีหากพิจารณาถึงก าลงัแรงงานในจงัหวดั
นครราชสีมา ในปี พ.ศ. 2553 พบวา่จงัหวดันครราชสีมา มีประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป จ านวน 2.21 ลา้นคน 
โดยมีก าลงัแรงงาน จ านวน 1.56 ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ 71.60 และเป็นผูท่ี้ไม่อยู่ในก าลงัแรงงาน เช่น 
ท างานบา้น เรียนหนงัสือ และอ่ืน ๆ จ านวน 0.63 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 28.40 ทั้งน้ีก าลงัแรงงานใน
ปัจจุบนัเป็นผูท่ี้มีงานท า ร้อยละ 98.33 ของก าลงัแรงงานทั้งหมด รองลงมา คือก าลงัแรงงานท่ีรอฤดูกาล 
ร้อยละ 1.12 และผูว้่างงานร้อยละ 0.55 อน่ึงการท างานในจงัหวดันครราชสีมานั้นคณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบประกาศคณะกรรมการค่าจา้งมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 อตัราค่าจา้งขั้นต ่าอยู่
ท่ีวนัละ 183 บาท เป็นท่ีน่าสังเกตว่าจงัหวดันครราชสีมามีแรงงานต่างดา้วเขา้มาท างานจ านวนมาก ในปี 
พ.ศ. 2553 มีจ  านวนแรงงานต่างด้าวท่ีถูกกฎหมาย จ านวน 7,337  คน โดยเป็นลูกจา้งอยู่ใน สถาน
ประกอบการ จ านวน 2,086 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นแรงงานสัญชาติพม่า ลาว และกมัพชูา 

ดา้นการท่องเท่ียว พบว่าจงัหวดันครราชสีมาเป็นหน่ึงท่ีมีศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียว ในหลาย
อ าเภอ ไดแ้ก่ เมือง ปากช่อง พิมาย โชคชยั และวงัน ้าเขียว กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา รายงานวา่ในปี พ.ศ. 
2551 พบวา่ จงัหวดันครราชสีมามีผูเ้ขา้มาเยีย่มเยอืน จ านวน 4.79 ลา้นคน เป็นคนไทยคิดเป็นร้อยละ 97.39 
และชาวต่างชาติร้อยละ 2.61 ส่วนใหญ่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 
องักฤษ ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย สิงคโปร์ และมาเลเซีย โดยระยะเวลาของการพ านกัเฉล่ียส าหรับชาวไทยอยูท่ี่ 
2.52 วนั ส่วนชาวต่างชาติอยูท่ี่ 2.31 วนั ดา้นค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการท่องเท่ียว อยูท่ี่ 938.32 บาทต่อคนต่อวนั 
ค่าใช้จ่ายเฉล่ียของชาวไทย อยู่ท่ี 925.05 บาทต่อคนต่อวนั และชาวต่างชาติ อยู่ท่ี 1,439.58 บาทต่อคนต่อวนั 
ก่อใหเ้กิดรายไดท่ี้เกิดข้ึนจากการท่องเท่ียวในจงัหวดันครราชสีมา จ านวน 9,401.89  ลา้นบาท 
 

7.2.7 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  
ในส่วนของการคมนาคม และการขนส่ง พบวา่จงัหวดันครราชสีมา มีเส้นทางคมนาคม

ขนส่งท่ีมีความสะดวกสบายเพราะมีทั้งทางรถยนต ์รถไฟ และเคร่ืองบิน โดยเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์
ท่ีส าคญัหากเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร คือทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) แยกเขา้ ทางหลวง
หมายเลข 2 ท่ีจงัหวดัสระบุรี ตรงไปจนถึงจงัหวดันครราชสีมา ระยะทางประมาณ 255 กิโลเมตร หรือใช้
เส้นทางหลวงหมายเลข 304 (ถนนสายนครราชสีมา ปักธงชยั) จากกรุงเทพมหานคร ผา่นมีนบุรี จงัหวดั
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ฉะเชิงเทรา อ าเภอพนมสารคาม อ าเภอกบินทร์บุรี อ าเภอวงัน ้ าเขียว อ าเภอปักธงชยั เขา้สู่ตวัเมืองจงัหวดั
นครราชสีมา ในดา้นทางรถไฟ พบวา่จงัหวดันครราชสีมา มีเส้นทางรถไฟสายตะวนัออกเฉียงเหนือผา่น 2 
สาย คือ เส้นทางจากกรุงเทพมหานครถึงจงัหวดัอุบลราชธานี และเส้นทางจากกรุงเทพมหานคร ถึงจงัหวดั
หนองคาย และในส่วนของการขนส่งทางอากาศ พบวา่จงัหวดันครราชสีมา มีท่าอากาศยานนครราชสีมา 
ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา  

ดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในส่วนของการใช้ไฟฟ้า พบว่าในปี พ.ศ. 2552 จงัหวดั
นครราชสีมามีผูใ้ช้ไฟฟ้า จ านวน 671,470 ราย โดยใชก้ระแสไฟฟ้าทั้งหมด 3,784.21 ลา้นยูนิต ส่วนใหญ่
เป็นการใชไ้ฟฟ้าในสถานธุรกิจและอุตสาหกรรม ร้อยละ 70.28 รองลงมา คือท่ีอยูอ่าศยั ร้อยละ 23.20 และ
สถานท่ีราชการและสาธารณะ ร้อยละ 3.99  ดา้นประปา พบวา่ประชาชนในจงัหวดันครราชสีมา สามารถ
ใชบ้ริการน ้ าประปาไดจ้ากการประปาส่วนภูมิภาคในเขตจงัหวดันครราชสีมาหรือการประปาส่วนภูมิภาค
เขต 2 ซ่ึงมีการให้น ้ าบริการประปา จ านวน 23 แห่ง ส านักงานประปานครราชสีมา รายงานว่า ณ 31 
มีนาคม พ.ศ. 2553 มีผูใ้ช้น ้ า จ  านวน 90,596 ราย โดยมีปริมาณน ้ าผลิต จ านวน 7.39 ลา้นลูกบาศก์เมตร
ปริมาณน ้ าจ่ายฟรี (ช่วยภยัแลง้) จ  านวน 432 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน ้ าจ  าหน่าย จ านวน 7.16 ลา้นลูกบาศก์
เมตรและปริมาณน ้ าสูญเสีย จ านวน 1.48 ลา้นลูกบาศก์เมตร ดา้นโทรศพัท์ พบวา่ในปี พ.ศ. 2552 จงัหวดั
นครราชสีมา มีเลขหมายโทรศพัท์ จ  านวน 170,702 เลขหมาย แบ่งเป็นของบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) 
ร้อยละ 68.07 และบริษทัสัมปทาน ร้อยละ 31.93 เป็นเลขหมายโทรศพัทท่ี์มีผูเ้ช่าจ านวน 124,036 เลขหมาย 
แบ่งเป็น บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ร้อยละ 68.48 และบริษทัสัมปทาน ร้อยละ 31.52 ทั้งน้ีเลขหมาย
โทรศพัทข์องบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ส่วนใหญ่ให้บริการกบับา้นพกั ร้อยละ 67.08 รองลงมา คือ ภาค
ธุรกิจ ร้อยละ 15.80 และราชการ ร้อยละ 8.07 ในส่วนของน ้ ามนั พบวา่ปริมาณน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีผูค้า้น ้ ามนั
จ าหน่ายให้ลูกคา้ในจงัหวดันครราชสีมา พบว่าส่วนใหญ่ คือ การจ าหน่ายน ้ ามนัดีเซลหมุนเร็ว จ านวน 
370,813 ลิตร ดีเซลหมุนเร็ว บี 5 จ  านวน 252,445 ลิตร ก๊าซปิโตรเลียมเหลว จ านวน 92,093 ลิตร และ
เบนซิน ออกเทน 91 จ  านวน 85,713 ลิตร และดา้นไปรษณีย  ์ พบว่าจงัหวดันครราชสีมา ไดใ้ห้บริการการ
ส่ือสารไปรษณียโ์ทรเลข  โดยมีสถานท่ีท าการไปรษณียเ์พื่อให้บริการทั้งในเขตตวัจงัหวดั อ าเภอ และ
ต าบล โดยท่ีท าการไปรษณียใ์นพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา จ านวน 34 แห่ง มีศูนยไ์ปรษณียโ์ทรเลขในพื้นท่ี
จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 1 แห่ง และมีท่ีท าการไปรษณียโ์ทรเลขอนุญาตในพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา 
จ านวน 150 แห่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 จงัหวดันครราชสีมา ได้มีด าเนินการเก่ียวกบัไปรษณียภณัฑ์
ธรรมดา จ านวน 13,099,682 รายการ บริการพิเศษ จ านวน 2,750,020 รายการ และพสัดุไปรษณีย์ จ  านวน 
113,481 รายการ 
 

7.2.8 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ในส่วนของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้แก่ ทรัพยากรดิน พบว่าจงัหวดั

นครราชสีมาส่วนใหญ่เป็นดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า ประมาณร้อยละ 53 ของพื้นท่ีทั้งหมด ดินมีความ
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อุดมสมบูรณ์ในระดบัปานกลาง ประมาณร้อยละ 45 และดินมีความอุดมสมบูรณ์ในระดบัสูงเพียงร้อยละ 3 
เท่านั้น นอกจากน้ียงัเผชิญกบัปัญหาดินเค็ม ซ่ึงกระจายอยูใ่นพื้นท่ี 22 อ าเภอของจงัหวดันครราชสีมา พื้น
ท่ีดินเค็มจดัท่ีมีคราบเกลือมากกวา่ร้อยละ 50 ของพื้นท่ี 0.17 ลา้นไร่ พื้นท่ีดินเค็มปานกลาง มีคราบเกลือ
ร้อยละ 10-50 ของพื้นท่ี 0.57 ลา้นไร่ และมีพื้นท่ีดินเค็มเล็กนอ้ยท่ีมีคราบเกลือร้อยละ 1-10 ของพื้นท่ี 1.1 
ลา้นไร่ รวมพื้นท่ีดินเคม็ท่ีมีคราบเกลือปรากฏอยูบ่นผวิดินทั้งหมด 1.87 ลา้นไร่ 

ดา้นทรัพยากรน ้ า พบวา่จงัหวดันครราชสีมามีลุ่มน ้ าตามธรรมชาติจ านวน 9 ลุ่มน ้ า มีพื้นท่ีลุ่มน ้ า
ประมาณ 20,493ตารางกิโลเมตร ซ่ึงสามารถน าไปใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และใช้เพื่อการเกษตรไดอ้ย่าง
เพียงพอเฉพาะในช่วงฤดูฝนเท่านั้น ส่วนในช่วงฤดูแลง้ จะเผชิญกบัปัญหาการขาดน ้ า ซ่ึงมากหรือน้อย
ข้ึนอยูก่บัปริมาณน ้าฝนท่ีตกในแต่ละปี  จงัหวดันครราชสีมามีแหล่งเก็บน ้ าขนาดใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา
มีโครงการชลประทานขนาดใหญ่ 5 แห่ง ไดแ้ก่ อ่างเก็บน ้าล าตะคอง อ่างเก็บน ้ าล าพระเพลิง อ่างเก็บน ้ ามูล
บน อ่างเก็บน ้าล าแชะ และอ่างเก็บน ้ าล าปลายมาศ นอกจากน้ียงัมี เข่ือนระบายน ้ าทุ่งสัมฤทธ์ิ โดยมีความจุ 
992.69 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ใชเ้ป็นพื้นท่ีชลประทาน 589,499 ไร่ และมีโครงการชลประทานขนาดกลาง ซ่ึง
เป็นโรงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ และโครงการพิเศษทั้งหมด 56 แห่ง ซ่ึงเป็นลกัษณะของอ่างน ้ า 
ฝายกั้นน ้า และหนองน ้า มีกระจายอยูใ่นพื้นท่ีอ าเภอต่าง ๆ จงัหวดันครราชสีมามีพื้นท่ีชลประทานทั้งหมด 
787,534ไร่ และมีโครงการชลประทานขนาดเล็ก ไดแ้ก่ ฝาย อ่างเก็บน ้ า ทั้งหมดประมาณ 490 โครงการ 
โดยส่วนใหญ่ใชน้ ้าเพื่อการท านา 

ดา้นทรัพยากรป่าไม ้จงัหวดันครราชสีมามีพื้นท่ีป่าไมป้ระมาณ 2,297,735 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.94 
ของพื้นท่ีทั้งจงัหวดั ปัจจุบนัมีสภาพป่าดิบสมบูรณ์เน้ือท่ีประมาณ 1,243,743ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.71 ของ
พื้นท่ีทั้งหมดของจงัหวดันครราชสีมา มีพรรณไมส้ าคญัท่ีข้ึนอยู่จ  านวนมาก ไดแ้ก่ ไมป้ระดู่ ไมแ้ดง ไม้
มะค่าโมง ไมเ้ต็ง ไมรั้ง ไมย้าง ไมเ้หียง ไมพ้ลวง และอ่ืน ๆ รองลงมา คือพื้นท่ีป่าผลดัใบสมบูรณ์ร้อยละ 
3.54 ของพื้นท่ีทั้งจงัหวดั และพื้นท่ีป่าผลดัใบรอสภาพฟ้ืนฟูร้อยละ 2.48 ของพื้นท่ีทั้งจงัหวดัโดยมีการ
ก าหนดใหเ้ป็นพื้นท่ีป่าไมต้ามกฎหมาย ดงัน้ี 

1) พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ จ  านวน 2 แห่ง คืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติ
ทบัลาน รวมเน้ือท่ีประมาณ 1,412,425 ไร่ 

2) พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ จ  านวน 29 ป่า รวมเน้ือท่ีประมาณ 4,864,238.50 ไร่  ซ่ึงในพื้นท่ี
ป่าสงวนแห่งชาติคณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 10 และ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 จ าแนกเขตการใชป้ระโยชน์
ท่ีดินออกเป็น 3 เขต คือ (1) เขตพื้นท่ีเหมาะสมการเกษตร (Zone A) เน้ือท่ีประมาณ 91,012 ไร่ (2) เขต
พื้นท่ีป่าเพื่อการอนุรักษ ์(Zone C) เน้ือท่ีประมาณ 1,575,218 ไร่ และ (3) พื้นท่ีป่าเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) 
เน้ือท่ีประมาณ 3,282,186 ไร่ 

จงัหวดันครราชสีมา มีป่าชุมชนจนถึง 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 ซ่ึงกรมป่าไม ้ไดอ้นุมติัให้
ด าเนินการโครงการแลว้ จ านวน 183 โครงการ 281 หมู่บา้น มีเน้ือท่ีรวม 95,766-0-67.2 ไร่ 
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7.2.9 ด้านการเมือง 
จงัหวดันครราชสีมามีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จงัหวดันครราชสีมา 

กรณียุบสภา การเลือกตั้งทัว่ไป เลือกตั้งวนัอาทิตยท่ี์ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 มีจ  านวนทั้งหมด 15 คน มี
จ านวนสาขาพรรคการเมืองท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีจ  านวนทั้งหมด จ านวน 10 สาขา จาก 7 พรรคการเมือง ซ่ึงตั้ง
กระจายอยูใ่นอ าเภอต่าง ๆ 

นอกจากน้ีมีกระบวนการของการเมืองภาคประชาชนกระจายอยู่ในพื้นท่ีอ าเภอต่าง ๆ 
มากมาย ท่ีท างานประสานความร่วมมือกบัการเมืองทอ้งถ่ิน รวมทั้งท างานเพื่อส่งเสริมกระบวนการท างาน
ของภาคประชาชนในดา้นการเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมือง และติดตามตรวจสอบการท างานของภาครัฐ
ทุกระดบั  

 
7.2.10 ด้านจัดการภาคราชการทั้งส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 

ในส่วนของเขตการปกครองในจงัหวดันครราชสีมา พบวา่แบ่งเป็น 3 ส่วน คือการบริหาร
ราชการส่วนกลาง มีจ านวน 196 หน่วยงาน การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ประกอบดว้ย 32 อ าเภอ 287 
ต าบล 3,743 หมู่บา้น และการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 334 หน่วยงาน ประกอบดว้ยองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั 1 แห่ง เทศบาล 75 แห่ง และ องคก์ารบริหารส่วนต าบล 258 แห่ง   
 
7.3 สรุปการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวดันครราชสีมา 

การวเิคราะห์ศกัยภาพเพื่อการพฒันาจงัหวดันครราชสีมา ไดใ้ช้เทคนิค SWOT analysis เพื่อศึกษา
ปัจจยั สภาพแวดลอ้มภายใน (Internal Factors) คือจุดแข็ง และจุดอ่อน และปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก 
(External Factors) คือโอกาส และอุปสรรค ซ่ึงสามารถสรุป ไดด้งัน้ี 

 
7.3.1 จุดแข็ง (Strength)  

พบวา่จงัหวดันครราชสีมามีจุดแข็งในดา้นท าเลท่ีตั้งเหมาะสม มีพื้นท่ีขนาดใหญ่ ท าให้มี
ทรัพยากรทั้ งป่าไม้ น ้ า และแร่ธาตุจ านวนมาก มีช่ือเสียงด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ผา้ไหมส่งออกและ
หัตถกรรม และผลิตภณัฑ์ชุมชนท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีสถาบนัการศึกษาท่ีคลอบคลุมทั้งระดับขั้น
พื้นฐานถึงระดบัอุดมศึกษา มีประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีเป็นเอกลกัษณ์ มีศูนยร์วมจิตใจของ
ชาวโคราช มีแหล่งท่องเท่ียวทั้งทางธรรมชาติ ประวติัศาสตร์และโบราณคดี และศิลปวฒันธรรมมีความ
พร้อมในดา้นการกีฬา เป็นศูนยก์ลางพฒันาอุตสาหกรรมหลายประเภท มีเส้นทางคมนาคมท่ีดี  ตั้งอยู่ใน
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเขต 3 ท่ีไดรั้บสิทธิประโยชน์มากท่ีสุด และ มีสถานท่ีพกัหลายแห่งเพื่อรองรับ
แขกผูม้าเยอืน  
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7.3.2 จุดอ่อน (Weakness)  
พบว่าจงัหวดันครราชสีมามีปัญหาในดา้นการเกิดอุบติัเหตุ ขาดระบบเช่ือมโยงเส้นทาง

คมนาคมขนส่ง (Logistics) ปัญหาแรงงานดอ้ยคุณภาพ ประชาชนในจงัหวดันครราชสีมายงัไม่เขา้ใจสิทธิ
ของตนเอง และชุมชน ขาดแคลนแหล่งน ้ าเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะในช่วงฤดูแลง้ มีพื้นท่ีดินเค็มจ านวน
มาก ขาดการประสานงานและสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงเครือข่ายระบบการบริหารจดัการการท่องเท่ียว
ขณะเดียวกนัทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มในจงัหวดันครราชสีมาเร่ิมเส่ือมโทรมลง และการใช้
ประโยชน์จากท่ีดินผดิประเภท  

 
7.3.3 โอกาส (Opportunity)  

พบว่าจงัหวดันครราชสีมามีโอกาสในด้านภาครัฐท่ีมีนโยบายส่งเสริมการคา้และการ
ท่องเท่ียวกบัประเทศเพื่อนบา้นในภูมิภาคอินโอจีนและนโยบายเปิดตลาดการคา้เสรี ภาครัฐสนบัสนุนให้
เป็นศูนยก์ลางการคมนาคมทางราง  ตั้งอยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรม พื้นท่ีบางส่วนมี
อากาศเยน็สามารถปลูกพืชเมืองหนาวได ้ มีศกัยภาพในการพฒันาให้เป็นศูนยก์ลางของอุตสาหกรรมแปร
รูปสินคา้เกษตรของภูมิภาคอินโดจีนได้ มีโอกาสในการส่งแรงงานไปท างานยงัต่างประเทศ มีโอกาสใน
การเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวของอินโดจีน มีโอกาสในการเป็นพื้นท่ีเพื่อรองรับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมจากภาคกลาง และภาคตะวนัออก  

 
7.3.4 อุปสรรค (Threat)  

พบวา่จงัหวดันครราชสีมามีอุปสรรค คือขาดการเช่ือมโยงโครงข่ายการท่องเท่ียวระหวา่ง
จงัหวดั  และประเทศเพื่อนบ้าน วิถีการด าเนินชีวิตของประชาชนกลายเป็นสังคมบริโภคนิยม  เผชิญกบั
ปัญหาขอ้จ ากดัทางงบประมาณของรัฐท่ีไม่เอ้ือต่อการส่งเสริมด้านการคา้ เผชิญกบัปัญหาขอ้จ ากดัทาง
กฎหมายของภาครัฐท่ียงัไม่เอ้ือต่อการคา้ระหว่างประเทศ  ปัญหาน ้ าท่วม  การมีเส้นทางสายหลกัส าหรับ 
การขนส่งสินคา้ออกไปต่างประเทศเพียงเส้นทางเดียว  สถานการณ์การเมืองภายในประเทศ ยงัไม่มีความ
มัน่คง และมีเสถียรภาพ  และการขยายตวัของแรงงานต่างดา้ว ในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
 
7.4 ทศิทางการพฒันาจังหวดันครราชสีมาและองค์การบริหารส่วนจังหวดัในทศวรรษหน้า (2556-2565)  

7.4.1 วสิัยทศัน์ของจงัหวดันครราชสีมาในทศวรรษหนา้คือ  “จงัหวดันครราชสีมาจะเป็นจงัหวดั
ท่ีมีสังคมเป็นสุขและเป็นธรรมภายในทศวรรษ 2556-2565” 

7.4.2 เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีวางไว้ ควรมีทิศทางในการพัฒนาจังหวัด
นครราชสีมาและองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมาในดา้นต่างๆ ดงัน้ี  
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1) ดา้นเศรษฐกิจ ควรเนน้ท่ีผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่ม( SMEs ) และพฒันา
เศรษฐกิจบนฐานความรู้และความคิดสร้างสรรค ์ผสมผสานกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน รวมถึงการพฒันาระบบ
สหกรณ์ใหมี้ความเขม้แขง็  

2) ดา้นการศึกษา ควรเน้นท่ีการศึกษาตลอดชีวิต องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และชุมชน
ทอ้งถ่ินจะตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาให้มากข้ึน เพื่อสร้างคนท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม และ
เตรียมทรัพยากรมนุษย์ให้ เป็นแรงงานมีฝีมือ เพื่อตอบสนองแนวทางการพัฒนาทั้ งด้านเกษตร 
อุตสาหกรรม และดา้นอ่ืนๆ  

3) ด้านสาธารณสุข การพัฒนาด้านสาธารณสุขควรมีเป้าหมายเพื่อให้ทางจังหวัด
นครราชสีมา มีสุขภาพจิต สังคมดี มีอายุยืนยาวข้ึน และมีชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีสภาพแวดลอ้มท่ีดี อาหาร
ปลอดภยั มีบริการสาธารณสุขท่ีทนัสมยัและกระจายตวัในทุกอ าเภอท่ีประชาชนสามารถเขา้ถึงได ้รวมถึงมี
การสนบัสนุนใหป้ระชาชนพึ่งตวัเองไดใ้นดา้นสุขภาพ และสนบัสนุนการแพทยท์างเลือกท่ีเหมาะสม  

4) ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ควรต้องส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตประชากรในจงัหวดั
นครราชสีมา ทั้งในดา้นความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว ในระดบัชุมชน ให้มีความอบอุ่น มีการช่วยเหลือ
เก้ือกลูกนั อยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีดี ปราศจากมลพิษ อากาศดี น ้าสะอาด และอาหารปลอดภยั  

5) ดา้นความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น ควรสนบัสนุนให้มีระบบเพื่อนบา้นและชุมชน
เฝ้าระวงั การพฒันาคุณภาพของอาสาสมคัรรักษาความปลอดภยัและต ารวจบา้น มีกระบวนการเฝ้าระวงั
และป้องกนัอาชญากรรมและยาเสพติด ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมชุมชน รวมถึงการมีกองทุนเพื่อ
ช่วยเหลือคนจนและคนดอ้ยโอกาสใหเ้ขา้ถึงกระบวนการยติุธรรมอยา่งเท่าเทียมกนั 

6) ดา้นศาสนา ควรสนบัสนุนใหส้ถาบนัทางศาสนาเป็นท่ีพึ่งทางจิตวิญญาณของประชาชน
ในยุคสมยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงในทุกดา้นเช่นปัจจุบนั ส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งบา้น วดั โรงเรียน ให้
แน่นแฟ้นข้ึน  

7) ดา้นวฒันธรรม ส่งเสริมใหมี้การฟ้ืนฟูวฒันธรรมท่ีเป็นรากเหงา้ของจงัหวดันครราชสีมา 
ซ่ึงมีความหลากหลายรวมถึงการน าเอาวฒันธรรมดั้งเดิมมาประยุกตใ์ชท้ั้งในดา้นการศึกษา เศรษฐกิจและ
สังคม  

8) ดา้นกีฬาและนนัทนาการ สนบัสนุนให้ประชาชนออกก าลงักาย เล่นกีฬา และใช้กีฬา
เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคนทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ และสังคม สร้างความมีวินยัและมีน ้ าใจเป็นนกักีฬา รู้
แพ ้รู้ชนะ รู้อภยั  

9) ด้านเกษตรกรรม สนับสนุนเกษตรกรรมย ัง่ยืนโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลด
ตน้ทุนการผลิต ลดการใชปุ๋้ยเคมี ลดการใชย้าปราบศตัรูพืช และพฒันาผลิตภาพ เพิ่มคุณภาพ สินคา้เกษตร
และเพิ่มก าไรใหก้บัเกษตรกร  
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10) ด้านอุตสาหกรรม สนับสนุนอุตสาหกรรมด้านการเกษตร อุตสาหกรรมไหม และ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว โดยเนน้อุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและสนบัสนุนการใช้พลงังาน
ทดแทน รวมกบัการส่งเสริมใหมี้สหภาพแรงงานท่ีเขม้แขง็  

11) ดา้นพาณิชยกรรม สนับสนุนให้มีศูนยก์ระจายสินคา้ไปยงัภูมิภาคอ่ืนๆ สร้าง Brand 
ของทอ้งถ่ินใหเ้ป็นท่ียอมรับจากภายนอก มีมาตรฐานปกป้องผูล้งทุนและผูค้า้ปลีกทอ้งถ่ิน โดยใชม้าตรการ
ทางภาษี เป็นเคร่ืองมือ  

12) ดา้นการคมนาคมขนส่ง มีระบบการคมนาคมขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานใน
การใหบ้ริการ พฒันาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชน ใหเ้ป็นศูนยก์ลางของภูมิภาค และประเทศ  

13) ดา้นผงัเมือง มีระบบผงัเมืองท่ีมีคุณภาพ มีการมีส่วนร่วมจากหลากหลายภาคี ชุมชน
ทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการก าหนดผงัเมือง  

14) ดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีการบูรณาการการพฒันาระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ ระหวา่งหน่วยงานและระหว่างทอ้งถ่ินต่างๆ เปิดโอกาสให้องค์กรชุมชน ภาคประชา
สังคม เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในทอ้งถ่ิน  

15) ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สนบัสนุนให้ชุมชนทอ้งถ่ิน องค์กรชุมชน 
และภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รวมถึงการมี
อ านาจในการจดัการทรัพยากรอยา่งย ัง่ยนื มีการจดัการขยะและมลภาวะท่ีถูกวิธี ส่งเสริมสิทธิชุมชนในการ
จดัการและดูแล ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

16) ด้านการเมือง เพิ่มอ านาจประชาชนในระดับ ฐานราก และให้บทบาทขององค์กร
ชุมชน และภาคประชาสังคมเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการทอ้งถ่ิน ให้มากข้ึน สนบัสนุนการเมืองภาค
พลเมือง ใหเ้ขม้แขง็ ใหภ้าคพลเมืองมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะ การร่วมมือกบัทอ้งถ่ินใน
การจดัการตนเอง และการติดตามตรวจสอบ กิจการของรัฐ  

17) ดา้นการจดัการภาคราชการส่วนภูมิภาคและทอ้งถ่ิน ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศไทย ใหย้บุราชการส่วนภูมิภาคอยา่งไรก็ตามในทศวรรษหนา้แนวโนม้ราชการภูมิภาคจะถูก
ลดทอนอ านาจลง เป็นเพียงผูค้อยให้การสนับสนุนในด้านวิชาการ การตรวจสอบจะเป็นภาระของภาค
พลเมืองและชุมชนทอ้งถ่ิน ดงันั้นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จะตอ้งมีความเขม้แขง้ และมีประสิทธิภาพ
มากข้ึนในระดบัจงัหวดั องค์การบริหารส่วนจงัหวดัควรตอ้งเป็นหน่วยประสานกบัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน อ่ืนๆ ในจงัหวดั เพื่อให้เกิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ และร่วมมือกบัชุมชนทอ้งถ่ินและภาค
ประชาสังคมในการพฒันาจงัหวดัจดัการตนเอง  
 
7.5 ข้อเสนอแนะในการท างานไปสู่การปฏิรูปจังหวดันครราชสีมา 

7.5.1 การปฏิรูปจงัหวดันครราชสีมา จะเป็นจริงไดน้ั้นจ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากภาคีท่ีมา
จากหลากหลายภาคส่วน และจะตอ้งค านึงถึงกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในทุกประเด็น รวมทั้งจะตอ้งท างาน
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ร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยงานราชการ ในทุกระดบั และจะตอ้งประสานความร่วมมือกบั
ภาคพลเมืองในพื้นท่ีอยา่งจริงจงั ตลอดจนจะตอ้งมีงบประมาณในการสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง 

7.5.2 การสร้างเครือข่ายนั้นจ าเป็นตอ้งมีการท าแผนท่ีทางสังคม (Social Map) ของจงัหวดั
นครราชสีมา เพื่อให้เห็นว่ามีกลุ่มองค์กรอะไรบา้งในพื้นท่ี และแต่ละองค์กรมีบทบาทภารกิจอะไร และ
ก าลงัด าเนินกิจกรรมอะไรอยู ่เพื่อไม่ใหเ้กิดความซ ้ าซอ้นของกระบวนการท างาน 

7.5.3 การคดัเลือกคณะท างานท่ีจะมาร่วมด าเนินงานเพื่อการพฒันาจงัหวดัอยา่งจริงจงั ควรตอ้งมี
คณะท างานท่ีมาจากหลากหลายส่วน ไดแ้ก่ ภาคราชการ ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ภาคพลเมือง ภาคองคก์รพฒันาเอกชน และตอ้งมีการด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองท่ีเป็น
กระบวนการท่ีก่อใหเ้กิดความเคล่ือนไหวทางสังคม (Social Movement) และจะตอ้งด าเนินการแบบไม่เป็น
ทางการ โดยควรใหภ้าคพลเมืองเป็นผูข้บัเคล่ือนงานเคล่ือนไหวทางสังคม  

7.5.4 จงัหวดัจะตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์การท างานอย่างต่อเน่ือง และใช้ช่องทางการส่ือสารท่ี
หลากหลาย เพื่อใหป้ระชาชนในจงัหวดันครราชสีมาเห็นความส าคญัของการท างานเป็นเครือข่าย และเขา้
มามีส่วนร่วมในการท างานพฒันาจงัหวดัอยา่งต่อเน่ืองต่อไป 

7.5.5 ควรมีการจดักิจกรรมเสวนาอย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง เพื่อให้มีการติดตามการท างานของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และร่วมมือกนัแกไ้ขปัญหาอยา่งมีส่วนร่วมและสร้างสรรคด์ว้ย  

7.5.6 การท างานพฒันาจงัหวดัอาจไม่จ  าเป็นตอ้งเร่ิมจากการท างานโครงการพฒันาขนาดใหญ่ แต่
อาจจะเร่ิมจากโครงการขนาดเล็ก แต่ให้มีการลงมือปฏิบติัอย่างจริงจงั และเห็นการเปล่ียนแปลงอย่าง
ชดัเจนและสามารถขบัเคล่ือนไดอ้ยา่งจริงจงั 

7.5.7 ให้มีการเช่ือมโยงการท างานระหว่างตวัแทนระดบัต าบล อ าเภอและจงัหวดัอย่างต่อเน่ือง
สม ่าเสมอ ทั้งในการประสานงาน เช่ือมโยงขอ้มูล และการจดัเวทีระดมความเห็น และให้มีการติดตาม
สนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง  

7.5.8  ให้มีการท างานเชิงวฒันธรรมเพื่อเยียวยาทางสังคม และเนน้กระบวนการสร้างส านึกหรือ
สร้างจิตอาสาในการแกไ้ขปัญหาในทุกระดบั และเน้นการท างานท่ีเขา้ใจอตัลกัษณ์และวฒันธรรมของ
ชุมชน ประเพณีทอ้งถ่ิน เพื่อใหมี้กระบวนการท างานท่ีมีพลงัในการขบัเคล่ือนอยา่งจริงจงั 

7.5.9 การท างานเพื่อพฒันาจงัหวดันครราชสีมาต้องมีการเช่ือมความเป็นเครือข่ายกบัองค์กร 
หน่วยงานภายนอกให้มากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในสถานการณ์ของการเปิดตวัของประเทศในประชาคม
อาเซียน ดงันั้นจะตอ้งมีการพฒันาความรู้และสร้างความรู้ความเขา้ใจให้กบัประชาชนในพื้นท่ี และจงัหวดั
จะตอ้งมีการวางแผนเพื่อรองรับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วดว้ย 

7.5.10   ทุกหน่วย ทุกองค์กรจะต้องมีเวทีร่วมกัน เพื่อให้มีการบูรณาการแผนการท างาน และ
ผลกัดนัแผนไปสู่การปฏิบติั โดยเช่ือมกบัองค์กรเครือข่ายในระดบัพื้นท่ี ตั้งแต่หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ และ
เครือข่ายระดบัจงัหวดัดว้ย  
 


