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คาํนํา 

 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี ๒)           

พ.ศ.๒๕๖๒ วนัท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ กาํหนดให้หน่วยงานของรัฐจดัทาํแผนปฏิบติัราชการของส่วน

ราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติเพื่อให้การดาํเนินงานขององค์กรบรรลุตามเป้าหมาย และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพรวมทั้งมีการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการปฏิบติัราชการไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว 

สํานกังานอุตสาหกรรมจงัหวดันครราชสีมา จึงจดัทาํแผนปฏิบติัการดา้นการพฒันาอุตสาหกรรม

จงัหวดันครราชสีมา ระยะ ๕ ปี สําหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ให้สอดคลอ้งกบั ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 

๒๕๗๐) แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายระดบักระทรวง แผนพฒันาจงัหวดันครราชสีมา แผนปฏิบติั

การดา้นต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้การบริหารงานดา้นการพฒันาอุตสาหกรรม

ของจงัหวดันครราชสีมาเกิดผลสมัฤทธ์ิ และมีประสิทธิภาพ  

สํานกังานอุตสาหกรรมจงัหวดันครราชสีมา ขอขอบคุณทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีไดร่้วมประชุม

และให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการจดัทาํแผนปฏิบติัการเล่มน้ีจนสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และหวงัเป็น  

อย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๕ ปี สําหรับปี                 

พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จะเป็นประโยชน์และสามารถใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการ

ดาํเนินงานดา้นการพฒันาอุตสาหกรรมของจงัหวดันครราชสีมาไดต่้อไป  

 

             สาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดันครราชสีมา 

         มีนาคม  ๒๕๖๕ 
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แผนปฏิบติัการดา้นการพฒันาอุตสาหกรรม จงัหวดันครราชสีมา ระยะ ๕ ปี ส าหรับ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หนา้ท่ี ๑ 

แผนปฏิบตัิการด้านการพฒันาอุตสาหกรรม 
จังหวดันครราชสีมา ระยะ ๕ ปี 

ส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ทบทวนปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

ส่วนที ่๑ บทสรุปผู้บริหาร 

แผนพฒันาอุตสาหกรรมจงัหวดันครราชสีมา ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ของส านกังาน
อุตสาหกรรมจงัหวดันครราชสีมา จดัท าข้ึนเพื่อเป็นทิศทางการพฒันาอุตสาหกรรมในจงัหวดันครราชสีมา 
โดยมีกรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาประเทศและภาคอุตสาหกรรม ทั้ งนโยบาย
ระดบัประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)แผนปฏิรูปประเทศ แผนความมัน่คง และนโยบายระดับ
กระทรวง แผนปฏิบติัการดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาภาคอุตสาหกรรมขอ้ง  

เพื่อก่อให้เกิดการเช่ือมโยงในทิศทางเดียวกนัอยา่งเป็นรูปธรรมและมุ่งไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน
อย่างแท้จริง และสอดคล้องกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไปมากข้ึน รวมถึงพิจารณาและวิเคราะห์ปัจจยัท่ี
เก่ียวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัดนครราชสีมา (SWOT Analysis & TOWs Matrix) 
ประกอบดว้ยการวิเคราะห์ปัจจยัภายใน(Internal Factors) จุดแข็งและจุดอ่อนขององคก์ร การวิเคราะห์ปัจจยั
ภายนอก (External Factors) โอกาสและอุปสรรคในมิติต่างๆ ท่ีมีผลต่อการพฒันาอุตสาหกรรม และจากการ
วิเคราะห์ดังกล่าวจึงน าไปสู่การก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั และแนวทางการพฒันา ใน
แผนพฒันาอุตสาหกรรมของจงัหวดันครราชสีมา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อผลกัดนัให้ภาค
การผลิตมีความสมดุล มัน่คง และย ัง่ยนื อีกทั้งการส่งเสริมและพฒันาอุตสาหกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพ
พื้นฐานของประเทศ โดยการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวตักรรม มาประยุกต์ใช้ จะ
ก่อให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพ มูลค่า และมาตรฐาน รวมถึงพฒันาศกัยภาพของผูป้ระกอบการให้มีความเขม้แข็ง 
และแข่งขนัได้ในระดับสากล ซ่ึงสามารถท าได้โดยการพฒันาปัจจยัสนับสนุน ทั้งในด้านกฎหมายและ
กฎระเบียบ การอ านวยความสะดวกในการประกอบกิจการ การรวมกลุ่มคลัสเตอร์ และการบูรณาการ
นโยบาย/แผนงานกบัภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง จะเอ้ือให้เกิดการลงทุนและลดอุปสรรคในธุรกิจอุตสาหกรรม 
นอกจากน้ีการส่งเสริมสถานประกอบการท่ีเป็นมิตรต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และ   การก ากบัดูแลอย่าง
ทัว่ถึง การถ่ายทอดองค์ความรู้และการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นกลไกในการ
ขบัเคล่ือนโดยมีขอบเขต ดงัน้ี 

วิสัยทัศน์ : “เป็นศูนยก์ลางในการส่งเสริมและพฒันาอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน ท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม สู่มาตรฐานสากลอยา่งย ัง่ยนื” 

พนัธกจิ  
๑) ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของผูป้ระกอบการใหมี้ความเขม้แขง็ และสามารถแข่งขนัได ้



แผนปฏิบติัการดา้นการพฒันาอุตสาหกรรม จงัหวดันครราชสีมา ระยะ ๕ ปี ส าหรับ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หนา้ท่ี ๒ 

๒) ก ากบั ดูแล ส่งเสริม และพฒันาการประกอบกิจการอุตสาหกรรมใหเ้ป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

แผนปฏิบัติราชการ 

เร่ืองท่ี ๑ ส่งเสริมพฒันาผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน ให้มีประสิทธิภาพได้
มาตรฐาน  เนน้การเพิ่มมูลค่าโดยใชน้วตักรรม 

เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน ให้มี
ความสามารถในการแข่งขนัทั้งในระดบัชาติและในระดบัสากล รวมถึงเพิ่มศกัยภาพผูป้ระกอบการและ
วิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างย ัง่ยืนโดยมุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าให้กับผู ้ประกอบการโดยใช้
นวตักรรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพและพฒันามาตรฐานใหภ้าคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่า 

เร่ืองท่ี ๒ พฒันาผูป้ระกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม วสิาหกิจชุมชนใหเ้ป็นผูมี้สมรรถนะ
สูงทั้งดา้นทกัษะการผลิต การบริหารจดัการ และเทคโนโลย ีใหเ้ป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มต่อสังคม 

เพื่อเป็นการพฒันาผูป้ระกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม วสิาหกิจชุมชนให้มีสมรรถนะสูง
ทั้งดา้นทกัษะการผลิต การบริหารจดัการ และเทคโนโลยี ให้เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  สามารถอยูร่่วมกบั
ชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยืนดว้ยการลดปัญหาดา้นมลพิษและส่ิงแวดลอ้มในบริเวณสถานประกอบการและชุมชน
ใกลเ้คียง  

 

ส่วนที่ ๒   ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
 เม่ือวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที ่๑) 
๑) ยุทธศาสตร์ชาติที ่๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(๑) เป้าหมาย  
เป้าหมายท่ี ๑ ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมี

เสถียรภาพและย ัง่ยนื 
เป้าหมายท่ี ๒  ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขนัสูงข้ึน 

(๒) ประเด็นยทุธศาสตร์  
 ป.๑ การเกษตรสร้างมูลค่า  

(เกษตรอตัลักษณ์พื้นถ่ิน เกษตรปลอดภยั เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป 
เกษตรอจัฉริยะ) 

  ป.๒ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
           (อุตสาหกรรมชีวภาพ  อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 

อุตสาหกรรมและบริการดิจิทลั ขอ้มูล และปัญญาประดิษฐ์ อุตสาหกรรม
และบริการขนส่งและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมความมัน่คงของประเทศ) 

 ป.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก 
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   (สร้างและพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพิ่มพื้นท่ีและเมืองเศรษฐกิจ) 
 ป.๕ พฒันาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูป้ระกอบการยคุใหม่ 
  (สร้างผูป้ระกอบการอจัฉริยะ สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด สร้างโอกาสเข้าถึง

ขอ้มูล ปรับบทบาทและโอกาสการเขา้ถึงบริการภาครัฐ) 

     (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยทุธศาสตร์ชาติ  
       แผนพัฒนาด้านอุตสาหกรรมจังหวดันครราชสีมา จัดท าข้ึนโดยส านักงาน

อุตสาหกรรมจงัหวดันครราชสีมา ส านกังานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกบั
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจงัหวดันครราชสีมา เพื่อพฒันาอุตสาหกรรม 
การส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของผูป้ระกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) วิสาหกิจชุมชน และผูใ้ห้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมในพื้นท่ี
ให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการท่ีเป็นเลิศและมีความ
ย ัง่ยืนสู่สากล โดยมีแนวทางการพฒันาท่ีให้ความส าคญักับการพัฒนากลไก
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ทั้ งในภาคเกษตร 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว การขบัเคล่ือนด้วยอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
รวมทั้งการพฒันาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูป้ระกอบการยุคใหม่ให้มีบทบาทต่อ
เศรษฐกิจเพิ่ ม ข้ึนตลอดจนโครงส ร้างพื้ นฐานด้าน คุณภาพของจังหวัด
นครราชสีมาท่ีจะส่งผลต่อการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด
นครราชสีมา สาขาอุตสาหกรรม และผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม 
เป็นส่วนหน่ึงในการผลกัดนัให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขนั
สูงข้ึน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
๑. ดา้นการเกษตรสร้างมูลค่า โดยการยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนั 

ให้กบัอุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูปตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Value 
Chain) ขบัเคล่ือนดว้ยเทคโนโลยีและนวตักรรม ยกระดบัมาตรฐานการผลิต
พฒันาผลิตภณัฑ์รูปแบบใหม่ ๆ ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผูป้ระกอบการ 
(clusters) ทั้งตน้น ้ า กลางน ้ า ปลายน ้ า เพื่อให้พฒันาศกัยภาพดา้นการแข่งขนั
ของผูป้ระกอบการในพื้นท่ีใหสู้งข้ึน  

๒. ด้านอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยด าเนินการตามนโยบาย 
ประเทศไทย ๔.๐ ท่ีมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มศกัยภาพและเน้นสร้างความเขม้แข็ง
จากภายใน ลดความเหล่ือมล ้ าน าประเทศหลุดพน้จากกบัดกัประเทศรายได้
ปานกลางด้วยการพฒันา อุตสาหกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์และนวตักรรม
อย่างชัดเจน รวมถึงนโยบาย ๑๐ อุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพท่ีจะเป็นปัจจยั
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ (New Growth Engine)  ซ่ึงในพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา
มีจ านวนสถานประกอบการเก่ียวกบัอุตสาหกรรมในกลุ่มดงักล่าวเป็นจ านวน
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มากซ่ึงสามารถพฒันาเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติไดเ้ป็นอย่างดี เช่น ๑) 
อุตส าหกรรมยานยนต์สมัย ใหม่  (Next – Generation Automotive) ๒ ) 
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
( Affluent, Medical and Wellness Tourism) ๓ ) ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ
เทคโนโลยชีีวภาพ (Agriculture and Biotechnolgy) ๔) อุตสาหกรรมการแปร
รูปอาหาร (Food for the Future)  

๓. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูป้ระกอบการยุคใหม่ โดยส่งเสริม 
ผูป้ระกอบการครบวงจรตั้งแต่การเสริมสร้างความรู้และทกัษะในการด าเนิน
ธุรกิจ ให้แก่ผู ้ประกอบการใหม่การบ่มเพาะโดยผ่านศูนย์บ่มเพาะใน
สถาบนัการศึกษาต่าง ๆ การเสริมสร้างความเข้มแข็งและผลิตภาพให้กับ 
SMEs โดยการพฒันาองค์ความรู้ และการให้ค  าปรึกษาแนะน าในด้านการ
พฒันามาตรฐานต่าง ๆ การน าเทคโนโลยี นวตักรรม และ Digital หรือ IT มา
ใช้ในการบริหารจัดการท่ีทันสมัย การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตและ
คุณภาพสินคา้ เพิ่มช่องทางการคา้และเพิ่มมูลค่าใหก้บัสินคา้ และบริการ และ
พฒันาไปสู่ผูป้ระกอบการ SMEs แบบอจัฉริยะ (Smart SMEs) 

๒) ยุทธศาสตร์ชาติที๕่  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม  

 (๑)  เป้าหมาย 
เป้าหมายท่ี ๑  อนุรักษแ์ละรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรม 

ใหค้นรุ่นต่อไปไดใ้ชอ้ยา่งย ัง่ยนื มีสมดุล 
เป้าหมายท่ี ๒ ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

เพื ่อลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

เป้าหมายท่ี ๓ ใชป้ระโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มใหส้มดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 

เป้าหมายท่ี ๔ ยกระดบักระบวนทศัน์ เพื่อก าหนดอนาคตประเทศดา้นทรัพยากร 
ธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรม บนหลกัของการมีส่วนร่วม 
และธรรมาภิบาล 

 (๒) ประเด็นยทุธศาสตร์ 
 ป.๑ สร้างการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
  (เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ดา้นการ

สร้างความสามารถในการแข่งขนั อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น ้ าล าคลองและ
แหล่งน ้าธรรมชาติทัว่ประเทศ ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตท่ีย ัง่ยนื 
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 ป.๓ สร้างการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
  (ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งเป้าสู่การลงทุนท่ีเป็นมิตรต่อสภาพ

ภูมิอากาศในการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชน 
ป.๔ พฒันาพื้นท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น

ความเป็นเมืองท่ีเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
(จดัท าแผนผงัภูมินิเวศเพื่อการพฒันาเมือง ชนบท พื้นท่ีเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม รวมถึงพื้นท่ีอนุรักษ์ตามศกัยภาพและความเหมาะสมทางภูมิ
นิ เวศอย่างเป็นเอกภาพ พัฒนาพื้น ท่ี เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ 
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีมีการบริหารจดัการตามแผนผงัภูมินิเวศอยา่งย ัง่ยืน 
จดัการมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้ง
ระบบใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล พฒันาเครือข่าย
องคก์รพฒันาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมคัร ดว้ยกลไกการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในทอ้งถ่ิน) 

 (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยทุธศาสตร์ชาติ  

ส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดันครราชสีมาได้รับนโยบายจากกระทรวง
อุตสาหกรรม ซ่ึงมุ่งเนน้การสนบัสนุนการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
และการจัดการขยะและมลพิษอย่างย ั่งยืน  ตามหลัก  BCG Economy 
ประกอบด้วย ๓ เศรษฐกิจหลกั คือ  ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้
ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ท่ีค  านึงถึงการน า
วสัดุต่างๆ กลบัมาใชป้ระโยชน์ให้มากท่ีสุด และ ระบบเศรษฐกิจสีเขียว ซ่ึง
มุ่งแกไ้ขปัญหามลพิษ เพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืนดว้ยการ 
ส่งเสริมผูป้ระกอบการในพื้นท่ีพฒันาวตัถุดิบทดแทนท่ีไดจ้ากการรีไซเคิล
ขยะหรือของเสียทั้งจาก ครัวเรือนและจากอุตสาหกรรม (Secondary Raw 
Materials) เพื่อลดการเกิดขยะ และลดปัญหามลพิษต่อส่ิงแวดล้อมและ
ชุมชน รวมทั้ งส่งเสริมการพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ลดการ
ปลดปล่อยมลพิษ และผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และยงัมีการสนับสนุน
ผูป้ระกอบการให้น ามาตรฐานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR - DPIM) 
และอุตสาหกรรมสีเขียวมาใช ้ 

๒.๒ แผนระดับที ่๒ (เฉพาะท่ีเก่ียวขอ้ง)  

๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

 (๑) ประเด็น ๔ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
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๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เป้าหมายท่ี ๑ การขยายตวัของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศใน

สาขาอุตสาหกรรม และบริการ   
 เป้าหมายท่ี ๒ ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ

เพิ่มข้ึน 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

๑. อตัราการขยายตวัของผลิตภณัฑม์วลรวมในจงัหวดันครราชสีมา 
ในสาขาอุตสาหกรรม ร้อยละ ๓ 

๒. อตัราการขยายตวัของผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
ร้อยละ ๒ 

๖) แผนย่อยการพฒันาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

  แนวทางการพฒันา  
- สนบัสนุนการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการ
ตลอดห่วงโซ่มูลค่า โดยใหมี้กลไกการเช่ือมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่า
และมีมาตรการสนบัสนุนให้เกิดการเช่ือมโยงตั้งแต่ตน้น ้ าถึงปลาย
น ้ า  แล ะจัด ให้ มี เท ค โน โลยีแ ล ะน วัตก รรม ท่ี ส นับ ส นุ น
ภาคอุตสาหกรรม 

- วางแนวทางการผลิตและพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมและ
บริการ โดยเชื่อมโยงภาคการศึกษากบัภาคอุตสาหกรรมและ
บริการให้ตอบสนองความตอ้งการของแต่ละสาขาของอุตสาหกรรม
และบริการในพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา ส่งเสริมให้มีการจดัเก็บ
ข้อมูลของภาครัฐและให้บริการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรม  

- จดัท าฐานข้อมูลท่ีใช้ได้ทุกหน่วยงานร่วมกนั ด้านการพฒันาพื้นท่ี
เมือง ชนบท เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพื้นท่ีอนุรักษ ์

- จดั ท าแผนผงัภูมินิเวศของพื้นท่ี ตามเกณฑ์และมาตรฐานการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน การจดัการส่ิงแวดลอ้ม การก าหนดเขตพื้นท่ีแนว
กันชน โดยมีสัดส่วนของพื้นท่ีป่า พื้นท่ีเกษตร พื้นท่ีชนบท พื้นท่ี
เมือง และพื้นท่ีอุตสาหกรรม ท่ีเหมาะสม  

- จดัให้มีหน่วยงาน/องคก์รท่ีจดัตั้งโดยภาครัฐ เพื่อให้ความรู้ ประสาน 
และบูรณาการภาคส่วนในการติดตามการพฒันาพื้นท่ีทั้ งในระดับ
จงัหวดั ระดบักลุ่มจงัหวดั และระดบัประเทศ 
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 เป้าหมายท่ี ๑   พื้นท่ีมีระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มและมลพิษท่ีมี
ประสิทธิภาพครอบคลุมและไดม้าตรฐาน  

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนยอ่ยของแผนแม่บทฯ :  
 -  ระดบัความสามารถในการประเมินความเป็นเมืองอุตสาหกรรม   
        เชิงนิเวศ ของจงัหวดันครราชสีมา ผา่นระดบั ๓ และสู่ระดบั ๔  

(๒) ประเด็น ๘ ผู้ประกอบการและวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

๑) เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ   
 เป้าหมาย ผูป้ระกอบการในทุกระดับเป็นผูป้ระกอบการยุคใหม่ท่ีมี

บทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากข้ึน  
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

- สัดส่วนผลิตภณัฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดัเพิ่มข้ึน ร้อยละ ๕  

๒) แผนยอ่ย การสร้างความเขม้แขง็ผูป้ระกอบการอจัฉริยะ 
 แนวทางการพฒันา  
- พฒันาทกัษะความเป็นผูป้ระกอบการ โดยวางรากฐานการศึกษาทั้ง
ในระบบและนอกระบบให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีทักษะและจิต
วิญญาณในการประกอบธุรกิจ รวมทั้ งพัฒนาทักษะพื้นฐาน ท่ี
จ าเป็นและความถนัดท่ีแตกต่างและหลากหลายของแรงงาน โดย
เฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีดิจิทลั และธุรกิจรูปแบบใหม่ใน
อนาคต 
- สร้างและพฒันาผูป้ระกอบการในทุกระดบัให้มีจิตวิญญาณของการ
เป็นผูป้ระกอบการ ขบัเคล่ือนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวตักรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าให้กบัสินคา้และบริการ การ
ขยายช่องทางการตลาด การสร้างตราสินคา้ให้เป็นท่ียอมรับ และ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยสิ์นทางปัญญาในเชิงพาณิชย ์รวมทั้ง
การปรับตวัสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ พฒันาผูป้ระกอบการให้มีทกัษะ
ในการวิเคราะห์ และมีองค์ความรู้ด้านการจัดการฐานข้อมูล 
สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวตักรรมสมัยใหม่ 
รวมถึงค านึงถึงการผลิตสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
เพื่อการวางแผนธุรกิจ ส่งเสริมการใช้ระบบประกนัความเส่ียงภยั
ของสินคา้และบริการเพื่อสร้างความเช่ือมัน่และลดความเส่ียงใน
การด าเนินธุรกิจและส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการด าเนินธุรกิจอยา่งมี
ธรรมาภิบาล 
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- พัฒนาวิสาหกิจเร่ิมต้น โดยการส่งเสริมให้ต่อยอดแนวความคิด 
สามารถน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างธุรกิจ และใช้
ประโยชน์จากเขตพื้นท่ีนวตักรรมในประเทศไทย รวมทั้งสนบัสนุน
การให้สิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการดึงดูดแรงงานและบุคลากร
คุณภาพ 
- ส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปรับ
รูปแบบธุรกิจใหม่โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับวิถีการ
ด าเนินธุรกิจตลอดกระบวนการมากข้ึน เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
แข่งขัน ลดต้นทุน และรองรับการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค รวมทั้ งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจและ
การตลาด ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาสินค้าและบริการให้มี
คุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค และ
สามารถเช่ือมโยงการผลิตกบัผูป้ระกอบการรายใหญ่ 
- ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของผูป้ระกอบการทั้งใน
และต่างประเทศให้เข้มแข็ง ผูป้ระกอบการสามารถเก้ือหนุนและ
เช่ือมโยงกนัทั้งในแนวตั้งและแนวนอน รวมทั้งพฒันาระบบและ
กลไกท่ีท าให้เกิดความเช่ือมโยงของห่วงโซ่มูลค่า เพื่อเพิ่มอ านาจ
การต่อรองในตลาดที่สูงข้ึน เพิ ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัการการผลิต การขนส่งและโลจิสติกส์ และพฒันาความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้านในกลุ่มของตนให้ดียิ่งข้ึน 

  เป้าหมายของแผนยอ่ย  
- เป้ าหมายท่ี  ๑  การขยายตัวของวิส าห กิจเร่ิมต้น ในจังหวัด
นครราชสีมาเพิ่มข้ึน 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

- อตัราการขยายตวัจ านวนการก่อตั้งวสิาหกิจเร่ิมตน้ ขยายตวัร้อยละ ๕ 

 (๓) ประเด็น ๑๖ เศรษฐกจิฐานราก  

๑) เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เป้าหมาย : รายไดข้องประชากรกลุ่มรายไดน้อ้ยเพิ่มข้ึนอยา่งกระจาย

และอยา่งต่อเน่ือง 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
- ดชันีการพฒันาอยา่งทัว่ถึง ๔.๓๐ คะแนน 

๒) แผนยอ่ย การยกระดบัศกัยภาพการเป็นผูป้ระกอบธุรกิจ 
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 แนวทางการพฒันา 
- เสริมสร้างองคค์วามรู้และพฒันาทกัษะให้กบักลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ย 
เพื่อยกระดบัสู่การเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจ  

 เป้าหมายของแผนยอ่ย : ศกัยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจ
ฐานรากเพิ่มข้ึน 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนยอ่ยของแผนแม่บทฯ 
- อตัราการเติบโตของรายไดข้องกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ท่ีมี
รายไดต้  ่าสุด ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ ๑๕ ต่อปี 

๓) แผนย่อย การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกท่ีส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก 

 แนวทางการพฒันา 
- ส่งเส ริมและพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและการกระจายรายไดก้ลบัสู่ชุมชน  

- ส่งเสริมให้มีนวตักรรมทางการเงินเพื่อสนบัสนุนแหล่งทุนให้กบั
เศรษฐกิจชุมชน  

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนยอ่ยของแผนแม่บทฯ 
- อัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของมูลค่าสินค้า 

OTOP อยา่งนอ้ยร้อยละ ๓๐ ของปีฐาน 

 (๔) ประเด็น ๑๘ การเติบโตอย่างยัง่ยืน 

๑) เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เป้าหมาย สภาพแวดลอ้มของจงัหวดันครราชสีมามีคุณภาพดีข้ึนอยา่ง

ย ัง่ยนื 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
- อนัดับของประเทศด้านความย ัง่ยืนและคุณภาพส่ิงแวดล้อมใน
ระดบัโลก อยูใ่นระดบัต ่ากวา่ ๕๐ ประเทศแรกของโลก 

๒) แผนยอ่ย การสร้างการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
 แนวทางการพฒันา 

- ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยพฒันาและส่งเสริม
โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเมืองอุตสาหกรรม 
ตามแนวทางอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ท่ีช่วยสร้างการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการขบัเคล่ือนเกษตรกรรมย ัง่ยืน ทั้ง
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การเพาะปลูก ปศุสัตว์ และประมง ตลอดห่วงโซ่คุณค่า และ
ก าหนดให้ผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม พร้อมติด
ฉลากส่ิงแวดลอ้ม และส่งเสริมการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีการ
ผลิตให้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และมีมาตรการเพื่อจ ากดัการใช้
เทคโนโลยีหรือเคร่ืองจักรท่ีไม่ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมตาม
ช่วงเวลาท่ีเหมาะสม พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืน 
เพื่ อให้แหล่งท่องเท่ียวและ ส่ิ งอ านวยความสะดวกต่างๆ มี
มาตรฐานตามแนวทางการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืน โดยส่งเสริมทั้งอุป
สงค์และอุปทานและนวัตกรรม  เพื่ อส ร้างมูลค่ าเพิ่ มและ
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในทอ้งถ่ิน  

 เป้าหมายของแผนยอ่ย 
- การบริโภคและการผลิตของจงัหวดันครราชสีมามีความย ัง่ยืน
สูงข้ึน 

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนยอ่ยของแผนแม่บทฯ  
- ดชันีสมรรถนะส่ิงแวดลอ้ม ๕๐ คะแนน 

๓) แผนยอ่ย การสร้างการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ 

 แนวทางการพฒันา  
- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
- มุ่งเป้าสู่การลงทุนท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชน  

 เป้าหมายของแผนยอ่ย : การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
ลดลง 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนยอ่ยของแผนแม่บทฯ  
- ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมในสาขาพลงังานและ
ขนส่งสาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใชผ้ลิตภณัฑ์ และ
สาขาการจดัการของเสียลดลง อยา่งนอ้ยร้อยละ ๑๒ จากกรณีปกติ 

๒.๒.๒  แผนการปฏิรูปประเทศ  

๒.๒.๒.๑ ด้านเศรษฐกจิ 
๑) เร่ือง/ประเด็นการปฏิรูป 
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หัวข้อที ่๑ การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 
หัวข้อย่อย ๑.๑ ผลติภาพ (Productivity) 

ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ : อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๒ : อุตสาหกรรมการเกษตร 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๓ : อุตสาหกรรมอาหาร 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๔ : อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๕ : อุตสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้า 
 ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑๔ : การเพิ่มระดบัการแข่งขนัทางธุรกิจ - 

หน่วยงานดูแลควบคุมดา้นกฎหมายดา้น
การแข่งขนัทางการคา้ และตลาดเสรี 
(สนบัสนุน) 

ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑๖ : การเพิ่มระดบัการแข่งขนัทางธุรกิจ - 
วสิาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่ม 
(สนบัสนุน) 

ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑๗ : การเพิ่มระดบัการแข่งขนัทางธุรกิจ - 
ความยากง่ายในการท าธุรกิจ (สนบัสนุน) 

หัวข้อที ่๒ การปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 

หัวข้อย่อย ๒.๒ : การเสริมสร้างพลงัอ านาจชุมชน 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๒ :   การพฒันาธุรกิจชุมชน 

๒) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 ๒.๑ ศึกษา ส ารวจ และวิเคราะห์ศกัยภาพอุตสาหกรรมในจงัหวดั 
ทั้ งในด้านโครงสร้างพื้ นฐานเศรษฐกิจและแนวโน้มการพัฒนา
อุตสาหกรรมในจงัหวดั 

 ๒.๒ ศึกษา ส ารวจ และวิเคราะห์ความต้องการในการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการในจงัหวดั 

 ๒.๓ จดัท าโครงการและกิจกรรมเพื่อพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการ
ในจงัหวดั 

๓) กิจกรรม 

๓.๑ ออกเยี่ยมเยียนผูป้ระกอบการเพื่อศึกษา ส ารวจ และวิเคราะห์
ศกัยภาพอุตสาหกรรมในจงัหวดั ทั้งในดา้นโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ
และแนวโนม้การพฒันาอุตสาหกรรมในจงัหวดั 
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๓.๒  จดัฝึกอบรม/สัมมนาทางด้านวิชาการ กฎหมาย และ /หรือ 
ศึกษาดูงานเพื่อสร้างโอกาสในการพฒันาความรู้และเสริมสร้างทกัษะ
การบริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมของผู ้ประกอบการในระดับ
จงัหวดั ให้มีโครงสร้างการผลิตท่ีสามารถรองรับการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจโลกอย่างย ัง่ยืน ด้วยการบริหารจดัการธุรกิจให้มีผลิตภาพ
สูงข้ึน 

๓.๓ให้ค  าปรึกษาแนะน าเบ้ืองต้นและเชิงลึกเฉพาะทาง ในการ
ส่งเส ริมและพัฒนาการประกอบ ธุรกิจ รวมทั้ งผู ้ป ระกอบการ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่ม และผูผ้ลิตอุตสาหกรรมชุมชน
ทุกประเภทการผลิตในจงัหวดั  

๓.๔ ใหบ้ริการขอ้มูลสารสนเทศแก่ผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรม 
และประชาชนในจังหวัดในรูปแบบเอกสาร Electronic File และ 
Website ทั้งท่ีหน่วยงานเป็นผูจ้ดัท าและจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

๔) เป้าหมายกิจกรรม 

 ๔.๑   ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมและผูผ้ลิตอุตสาหกรรมชุมชนใน
พื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมาไดรั้บการพฒันาศกัยภาพ จ านวน ๓๐๐ราย 

๒.๒.๒.๒ การปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ประเด็นปฏิรูป เร่ือง ส่ิงแวดล้อม 
ประเด็นปฏิรูปที ่๑ : เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่

แหล่งก าเนิดให้มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยอ่ยท่ี ๑.๔ ขยายบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ

ภาคเอกชนในการจดัการขยะอนัตรายชุมชน
ตั้งแต่ตน้ทาง 

ประเด็นยอ่ยท่ี ๑.๕ บงัคบัใชม้าตรฐานจดัการน ้ าเสียอยา่งเคร่งครัด
ตั้งแต่การขออนุมติัการก่อสร้าง 

ประเด็นย่อยท่ี  ๑ .๗  กระตุ้นการบริโภคสินค้าท่ี เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อจูงใจให้โรงงานจดัการมลพิษ
ท่ีตน้ทาง : มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม 

ประเด็นยอ่ยท่ี ๑.๙ ลด/เลิกการใชส้ารเคมีเพื่อการเกษตรท่ีส่งผล
กระทบต่อสุขภาพประชาชนและคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม 
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ประเด็นยอ่ยท่ี ๑.๑๐ ขยายบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของ
ภาคเอกชนในการจดัการการใชส้ารเคมีเพื่อ
การเกษตรตั้งแต่ตน้ทางถึงปลายทาง 

ประเด็นปฏิรูปที ่๒ : ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ควบคุม 
ติดตาม และตรวจสอบมลพษิ 

ประเด็นยอ่ยท่ี ๒.๓ จดัท าท าเนียบการปล่อยและการเคล่ือนยา้ย
มลพิษและเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณะอยา่ง
โปร่งใส 

ประเด็นยอ่ยท่ี ๒.๕ ก ากบัควบคุมการใชดุ้ลพินิจของเจา้หนา้ท่ีใน
การบงัคบัใชบ้ทลงโทษกบัสถานประกอบการ
ท่ีกระท าผดิกฎหมายและปรับปรุงบทลงโทษ
ใหมี้ความรุนแรงมากข้ึน : มลพิษจากการใช้
สารเคมีในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม  

ประเด็นยอ่ยท่ี ๒.๖ พฒันาระบบและกลไกการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการควบคุม เฝ้าระวงัติดตาม และ
ตรวจสอบการปล่อยมลพิษและการจดัการของ
เสียจากการผลิต 

๒) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 ๒.๑ ศึกษา ส ารวจ ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานประกอบการอุตสาหกรรมท่ี
ท าใหเ้กิดมลภาวะ 

 ๒.๒ ก าหนดแผนงาน โครงการและกิจกรรม เพื่อลดปัญหามลภาวะ
ท่ีเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม 

 ๒.๓ เข้าช้ีแจงมาตรการต่างๆให้กับสถานประกอบการ และใช้
มาตรการควบคุม เฝ้าติดตามและตรวจสอบอยา่งเคร่งครัด 

๓) กิจกรรม 

 ๓.๑ กิจกรรมการบริหารจดัการลุ่มน ้า 

 - จดัเก็บตวัอยา่ง และตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้งของโรงงานเป้าหมาย 
เก็บตวัอยา่งน ้าในลุ่มน ้า 

 - ก รณี น ้ า ทิ้ ง ไม่ เป็ น ไป ต ามม าตรฐาน  ด า เนิ น ก ารต าม
พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ 
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 -จดัท าฐานขอ้มูลสถานประกอบการอุตสาหกรรมท่ีตั้งอยูใ่กลลุ่้ม
น ้า 

 ๓.๒  กิจกรรมส่งเส ริมให้สถานประกอบการอุตสาหกรรม
ด าเนินการตามหลกัเกณฑก์ารมีธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

   - ช้ีแจง ท าความเขา้ใจกบัสถานประกอบการเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์
ธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

     - รณรงค์ และส่งเสริมการใช้ระบบธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อมใน
สถานประกอบการ 
      - ถ่ายทอดองคค์วามรู้ระหวา่งสถานประกอบการท่ีมีการ 

ด าเนินการตามหลกัธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อมจนประสบผลส าเร็จ
ใหก้บัสถานประกอบการอ่ืน 

๔) เป้าหมายกิจกรรม 
 ๔.๑ สถานประกอบการผา่นเกณฑก์ารประเมิน การมีธรรมาภิบาล 

ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีของสถานประกอบการอุตสาหกรรม จ านวน ๑๐ ราย  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐ 

๒.๒.๓ กรอบแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๓ 
๑) เป้าหมายหลักเพื่อพลิกโฉมประเทศไปสู่ “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคม

เดินหนา้อยา่งย ัง่ยนื” หรือ “Hi-Value and Sustainable Thailand” 
๒) องคป์ระกอบท่ี ๑ เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (High 

Value-Added Economy) 
  องคป์ระกอบท่ี ๒ สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค (High 

Opportunity Society) 
 องคป์ระกอบท่ี ๓ วถีิชีวติท่ีย ัง่ยนื (Eco-Friendly Living) 
๓)  หมุดหมายท่ี ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นน าดา้นสินคา้เกษตรและเกษตรแปร

รูปมูลค่าสูง 
 หมุดหมายท่ี ๕ ไทยเป็นประตูการค่าการลงทุนและจุดยทุธศาสตร์ทาง        

โลจิสติกส์ท่ีส าคญัของภูมิภาค 
 หมุดหมายท่ี ๗ ไทยมี SMEs ท่ีเขม็แขง็ มีศกัยภาพสูง และสามารถแข่งขนัได ้

 หมุดหมายท่ี ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวยีนและสังคมคาร์บอนต ่า 
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๒.๓ แผนระดับที ่๓ ทีเ่กีย่วข้อง  

 แผนปฏิบติัราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของกระทรวง
อุตสาหกรรม 

 แผนปฏิบติัราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของส านกังาน
ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม 

 แผนปฏิบติัการดา้นการพฒันาอุตสาหกรรมไทย ๔.๐ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) โดยกระทรวงอุตสาหกรรม 

 แผนปฏิบติัการดา้นการพฒันาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะท่ี ๑  
(พ.ศ. ๒๕๖๒ -๒๕๗๐) โดย ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม 

 มาตรการพฒันาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๐ โดย 
ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการแร่ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และ (ร่าง) 
แผนแม่บทการบริหารจดัการแร่ ฉบบัท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ โดย 
คณะกรรมการนโยบายบริหารจดัการแร่แห่งชาติ (คนร.) 

 แผนปฏิบติัการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๓ 
สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใชผ้ลิตภณัฑ์รวมถึงน ้าเสีย
อุตสาหกรรม โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 มาตรการสนบัสนุนการผลิตรถยนตท่ี์ขบัเคล่ือนดว้ยพลงังานไฟฟ้าใน
ประเทศไทย โดย ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 มาตรการพฒันาอุตสาหกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั โดย ส านกังาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 แผนพฒันาจงัหวดันครราชสีมา / แผนพนัฒนากลุ่มจงัหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ 
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ส่วนที ่๓ สาระส าคญัของแผนปฏบิัติการ ด้านการพฒันาอตุสาหกรรมจังหวดันครราชสีมา  

ระยะ ๕ ปี  ส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

แผนปฏิบัติด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม จังหวดันครราชสีมาชุดน้ีจดัท าเพื่อการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพของอุตสาหกรรมในจังหวดันครราชสีมา ซ่ึงต้องท าต่อเน่ืองอย่างเป็นระบบในการเสริมสร้างขีด
ความสามารถของผูป้ระกอบการและภาคอุตสาหกรรม ให้แข่งขนัไดใ้นทุกระดบัเพื่อให้เกิดการพฒันาการผลิต
สินค้าท่ีมีคุณภาพและมีมูลค่าท่ี เพิ่มข้ึน อันจะน าไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถของผู ้ประกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมให้แข่งขนัไดใ้นทุกระดบั  และมุ่งส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมซ่ึงเป็นภาคการผลิตท่ีส าคญัของ
ประเทศจึงตอ้งมีการปรับตวัและพฒันาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม  สามารถอยู่
ร่วมกบัชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนืดว้ยการลดปัญหาดา้นมลพิษและส่ิงแวดลอ้มในบริเวณสถานประกอบการและชุมชน
ใกล้เคียง โดยเฉพาะในพื้นท่ีตามลุ่มน ้ าสายส าคญัของจงัหวดั ซ่ึงประเด็นการพฒันาขีดความสามารถด้านการ
แข่งขนัและการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมถือเป็นประเด็นท่ีส าคญัในยุทธศาสตร์การพฒันาของชาติ โดยส านักงาน
อุตสาหกรรมจงัหวดั ซ่ึงเป็นตวัแทนกระทรวงอุตสาหกรรมในภูมิภาค มีหน้าท่ีส าคญัในการก ากบัดูแลโรงงาน
อุตสาหกรรมและเหมืองแร่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายท่ี เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด และพัฒนาศักยภาพของ
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม  จึงได้จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านวิชาการ กฎหมาย การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้จากประสบการณ์ การส ารวจ การให้บริการขอ้มูล และค าปรึกษาแนะน าเพื่อให้เกิดการสร้าง
และถ่ายทอดองคค์วามรู้ร่วมกนัเพื่อเป็นการพฒันาขีดความสามารถการแข่งขนัของผูป้ระกอบการในพื้นท่ี อีกทั้ง
ส่งเสริมผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์ชุมชนในด้านการผลิตเพื่อให้ผลิตภณัฑ์ได้มาตรฐาน และการรับรองคุณภาพ
รับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน(มผช.) นอกจากนั้นยงัส่งเสริมให้สถานประกอบการอุตสาหกรรมปฏิบติัตาม
ระบบธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้มมาด าเนินการกบัสถานประกอบการ เพื่อให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมตั้งแต่การ
เร่ิมด าเนินการ การเปิดเผยขอ้มูล การเขา้ตรวจสอบขอ้มูล และการแกไ้ขปัญหาร่วมกนัเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากระทบ
ต่อชุมชนและทรัพยากรน ้ า   ซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันาการประกอบกิจการอุตสาหกรรมใหเ้ป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม
สู่มาตรฐานสากลอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

 

๓.๑ การประเมนิสถานการณ์ ปัญหา และความจ าเป็นของแผนปฏบิัติการ ด้านการพฒันา

อตุสาหกรรม จังหวดันครราชสีมา 

๓.๑.๑  ข้อมูลสภาพทัว่ไปของจังหวดั 
-  ความเป็นมา 

จงัหวดันครราชสีมา เป็นเมืองโบราณเมืองหน่ึงในอาณาจกัรไทย แต่เดิมตั้งอยู่ในทอ้งท่ีอ าเภอสูงเนิน 
ห่างจากตวัเมืองปัจจุบนั ๓๑ กิโลเมตร  เรียกว่า “เมืองโคราฆะปุระ” หรือ โคราช กบั เมืองเสมา  ซ่ึงทั้ง ๒ 
เมืองเคยเจริญรุ่งเรืองในสมยัขอม แต่ในปัจจุบนัเป็นเมืองร้างตั้งอยู่ริมล าตะคอง  

 สมัยอยุธยา ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ.๒๑๙๙ - ๒๒๓๑) โปรดให้สร้างเมืองโดย
เอาชื่อเมืองเสมากบัเมืองโคราฆะปุระมาผูกเป็นนามเมืองใหม่เรียกว่า“เมืองนครราชสีมา”แต่คนทัว่ไป 
เรียกว่า“เมืองโคราช” 
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สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑ โปรดเกลา้ฯ ให้ยกฐานะเป็นเมืองชั้นเอก ผูส้ าเร็จราชการเมืองมี
ยศเป็นเจา้พระยา  เจา้พระยานครราชสีมาคนแรกช่ือ ป่ิน ณ ราชสีมา  และในรัชกาลน้ีเมืองนครราชสีมาได้
น าช้างเผือก ๒ เชือก ข้ึนน้อมเกลา้ถวาย ต่อมาในปี พ.ศ.๒๓๖๙ ในสมยัรัชกาลที่ ๓ เจา้อนุวงศ์ ผูค้รองเมือง
เวียงจนัทน์ก่อการกบฏ  ยกกองทพัมาตีเมืองนครราชสีมาและกวาดตอ้น พลเมืองไปเป็นเชลย คุณหญิงโม 
(ภรรยาปลดัเมืองนครราชสีมา {พระสุริยเดชวิเศษ ฤทธ์ิทศทิศวิชยั)  ผูร้ักษาเมืองแสร้งท ากลวัเกรงและ
ประจบเอาใจทหารลาว  เมื่อถูกกวาดตอ้นมาถึงทุ่งสัมฤทธ์ิในเขตอ าเภอพิมายก็หยุดพกักลางทางพอได้
โอกาสคุณหญิงโมก็จดักองทพัโจมตีกองทพัเวียงจนัทน์แตกพ่ายไป วีรกรรมที่คุณหญิงโมไดป้ระกอบข้ึนน้ี 
รัชกาลที่ ๓ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ สถาปนา คุณหญิงโม ด ารงฐานนัดรศกัด์ิเป็น“ทา้วสุรนารี”ต่อมา
ในสมยัรัชกาลที่ ๕  ไดโ้ปรดเกลา้ฯ  ให้รวบรวมหัวเมืองในเขตที่ราบสูงให้นครราชสีมาเป็นที่ว่าการมณฑล
ลาวกลาง  ในปี พ.ศ. ๒๔๓๔ (ร.ศ. ๑๑๐) 

- ลักษณะทางกายภาพ 
(๑) ที่ตั้ง จงัหวดันครราชสีมา ตั้งอยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ บนที่ราบสูงโคราช  ละติจูด ๑๕ 

องศาเหนือ ลองติจูด ๑๐๒ องศาตะวนัออก สูงจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง ๑๘๗ เมตร ตวัจงัหวดัอยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต ์  ๒๕๙  กิโลเมตร  และโดยทางรถไฟ  ๒๖๔ กิโลเมตร มีพื ้น ท่ี  
๒๐,๔๙๓.๙๖๔  ตารางกิโลเมตร  หรือ ประมาณ  ๑๒,๘๐๘,๗๒๘  ไร่  คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑๒ ของพื้นท่ี
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นพื้นที่ป่าไม ้๑,๙๒๙,๔๙๑.๘๘ ไร่ โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติ คือ 
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทบัลาน ร้อยละ ๖๑.๔ และเป็นแหล่งน ้า ๒๘๐,๓๑๓ ไร่ มีอาณา
เขตติดต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียง ดงัน้ี 

(๒) อาณาเขต 
ทิศเหนือ   ติดต่อกบั จงัหวดัชยัภูมิ และจงัหวดัขอนแก่น 
ทิศใต ้  ติดต่อกบั จงัหวดัปราจีนบุรี จงัหวดันครนายก และจงัหวดัสระแกว้ 
ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบั จงัหวดับุรีรัมย ์และจงัหวดัขอนแก่น 
ทิศตะวนัตก    ติดต่อกบั จงัหวดัสระบุรี จงัหวดัลพบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๑ แผนท่ีกลุ่มจงัหวดันครชยับุรินทร์ 
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 (๓) ลักษณะภูมิประเทศ ลกัษณะภูมิประเทศของจงัหวดันครราชสีมา  มีทั้งท่ีเป็นภูเขาสูง ที่ราบลุ่ม 
พื้นท่ีลูกคล่ืนลอนต้ืนและพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลึก โดยสามารถแบ่งออกเป็น ๓ บริเวณ คือ 

๑. บริเวณเทือกเขาที่สูงทางตอนใต ้มีความสูงจากระดบัน ้ าทะเลมากกว่า ๒๕๐ เมตร อยู่ในบริเวณ
อ าเภอปากช่อง  อ าเภอปักธงชยั  อ าเภอวงัน ้ าเขียว  อ าเภอครบุรี และอ าเภอเสิงสาง  มีเทือกเขาน้ีเป็นตน้
ก าเนิดของแม่น ้า  และล าธารหลายสายที่ไหลไปทางตะวนัออกของภาค  เช่น  แม่น ้ามูล ล าแชะ ล าพระเพลิง 
และล าปลายมาศ พื้นที่ระหว่างเทือกเขาส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นลูกคลื่นลอนลึก  และลูกคลื่นลอนตื้น
ตอนล่างของหุบเขามีความลาดชนัค่อนขา้งมาก    ท าให้มีการชะลา้งและพงัทลายของหน้าดินในบริเวณน้ี
ค่อนขา้งสูงเป็นพื้นท่ีซ่ึงจ าเป็นตอ้งสงวน   และอนุรักษ์ให้คงเป็นสภาพตามธรรมชาติ เพื่อรักษาดุลยภาพของ
ระบบนิเวศน์ และสถานท่องเท่ียวตามธรรมชาติ 

 ๒. บริเวณที่สูงทางตอนกลาง   มีความสูงจากระดบัน ้ าทะเลอยู ่ระหว่าง   ๒๐๐ เมตร อยู่ในเขต
อ าเภอด่านขุนทด อ าเภอเทพารักษ์  อ าเภอสีคิ้ว  อ าเภอสูงเนิน  อ าเภอโนนไทย  อ าเภอพระทองค า  อ าเภอ
ขามทะเลสอ  อ าเภอเมือง อ าเภอโชคชยั อ าเภอหนองบุญมาก อ าเภอจกัราช และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
ลกัษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นลูกคล่ืนลอนต้ืน ยกเวน้บริเวณใกลเ้ชิงเขามีลกัษณะเป็นพื้นลูกคล่ืนลอนลึกท่ีราบ
ลุ่มริมฝ่ังแม่น ้ าไหลผ่านหลายสาย  ไดแ้ก่ ล าแชะ ล าพระเพลิง ล าตะคอง และแม่น ้ ามูล  พื้นที่บางแห่งเป็น
พื้นที่ราบซ่ึงเป็นป่าหมดสภาพ  และปัจจุบนัเป็นพื้นที่ท  าการเกษตรแต่บางแห่งปล่อยทิ้งไวว้่างเปล่าได้
ก าหนดให้เป็นเขตเตรียมการพฒันาที่ดินใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม  ปศุสัตว ์ อุตสาหกรรม  และชุมชนเมือง 
ท่ีดินประเภทปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตร 

รูปท่ี ๒ แผนท่ีอ าเภอต่าง ๆ ในจงัหวดันครราชสีมา 

รูปท่ี ๓ แผนท่ีประเทศไทยแสดงต าแหน่งจงัหวดั

นครราชสีมา 
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๓.  พื้นที่ลูกคล่ืนและพื้นที่ราบลุ่มทางตอนเหนือ    สูงจากระดบัน ้ าทะเลไม่เกิน   ๒๐๐   เมตร   อยู่
ในเขตอ าเภอแกง้สนามนาง   อ าเภอบา้นเหลื่อม  อ าเภอบวัใหญ่    อ าเภอสีดา   อ าเภอบวัลาย   อ าเภอโนน
แดง   อ าเภอประทาย  อ าเภอล าทะเมนชยั   อ าเภอเมืองยาง   อ าเภอชุมพวง   อ าเภอพิมาย  อ าเภอคง    อ าเภอ
ขามสะแกแสง  อ าเภอโนนสูง    และอ าเภอห้วยแถลง   มีลกัษณะเป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนต้ืนที่สูงสลบัที่นา   
บางตอนเป็นพื้นที่ราบลุ่มบริเวณริมฝั่งแม่น ้ าล าเชียงไกร   ล าปลายมาศ  และมีที่ราบลุ่มบริเวณริมฝั่งล า
สะแทด  เป็นพื้นท่ีท่ีเหมาะสมเพื่อท าการเกษตร  และการพฒันาเมือง การพฒันาอุตสาหกรรม การประมง 

(๔) ลักษณะภูมิอากาศ สภาพอากาศทัว่ไปของจงัหวดันครราชสีมาอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของมรสุม   ๒  
ชนิด   คือ   มรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ   (เร่ิมตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคม  ถึงเดือนกุมภาพนัธ์)  มรสุม
น้ีมีแหล่งก าเนิดจากบริเวณ ความกดอากาศสูงในซีกโลกเหนือแถบประเทศมองโกเลียและจีนพดัพาเอามวล
อากาศเยน็และแห้งจากแหล่งก าเนิดเขา้มาปกคลุมประเทศไทย ท าให้บริเวณจงัหวดันครราชสีมาประสบกบั
ภาวะอากาศหนาวเยน็และแห้งแลง้โดยทัว่ไป ส่วนมรสุมอีกชนิดหน่ึงคือมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ (เร่ิมตั้งแต่
กลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม)   มรสุมน้ีมีแหล่ง ก าเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลก
ใต ้บริเวณมหาสมุทรอินเดีย ซ่ึงพดัออกจากศูนยก์ลางเป็นลมตะวนัออกเฉียงใตแ้ละเปล่ียนเป็นลมตะวนัตก
เฉียงใตเ้ม่ือพดัขา้มเส้นศูนยสู์ตรพดัพาเอามวลอากาศช้ืนจากมหาสมุทรอินเดียมาสู่ประเทศไทย ท าให้บริเวณ
จงัหวดันครราชสีมา มีเมฆมากและฝนตกชุกโดยทัว่ไป 

- การปกครอง  
การบริหารราชการส่วนภูมิภาค จงัหวดันครราชสีมา แบ่งการบริหารงานเป็น ๓ ส่วน ดงัน้ี 

    จงัหวดันครราชสีมา มีการบริหารราชการ เป็น ๓ ส่วน ดงัน้ี 
 ๑) ส่วนราชการ ๒๕๘ หน่วย   

๑.๑) ส่วนกลางในภูมิภาค      ๑๙๖   หน่วย 
๑.๒) ส่วนภูมิภาค         ๓๕   หน่วย 
๑.๓) รัฐวสิาหกิจ         ๒๗   หน่วย 

  ๒) หน่วยงานอิสระ        ๒๖   หน่วย 
๓) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน     ๓๓๔   องคก์ร   

๓.๑) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั        ๑๑   แห่ง 
๓.๒) เทศบาล (ทน. ๑ / ทม. ๔ / ทต. ๘๕ แห่ง)                ๙๐   แห่ง 
๓.๓) องคก์ารบริหารส่วนต าบล               ๒๓๔   แห่ง 

จงัหวดันครราชสีมาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๓๒ อ าเภอ ๒๘๙ ต าบล ๓,๓๗๖ หมู่บา้น  ดงัน้ี   

๑) อ าเภอเมืองนครราชสีมา ๒) อ าเภอคง ๓) อ าเภอครบุรี  
๔) อ าเภอจกัราช ๕) อ าเภอโชคชยั ๖) อ าเภอชุมพวง 
๗) อ าเภอด่านขนุทด ๘) อ าเภอโนนไทย ๙) อ าเภอบวัใหญ่ 
๑๐) อ าเภอโนนสูง ๑๑) อ าเภอปักธงชยั ๑๒) อ าเภอปากช่อง 
๑๓) อ าเภอพิมาย ๑๔) อ าเภอสีคิ้ว ๑๕) อ าเภอสูงเนิน 



แผนปฏิบติัการดา้นการพฒันาอุตสาหกรรม จงัหวดันครราชสีมา ระยะ ๕ ปี ส าหรับ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หนา้ท่ี ๒๐ 

 
      
 
 
 
 

         
     ประชากร 

                ณ วนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๖๓ จงัหวดันครราชสีมา มีประชากร จ านวน ๒,๖๓๓,๒๐๗ คน  เป็นชาย  
๑,๒๙๔,๖๒๒ คน เป็นหญิง ๑,๓๘๘,๕๘๕ คน จ านวนครัวเรือน ๑,๐๐๔,๐๒๖ ครัวเรือน  
 อ าเภอที่มีประชากรมากที่สุด ๕ อ าเภอแรก คือ อ าเภอเมืองนครราชสีมา อ าเภอปากช่อง 
อ าเภอสีคิ้ว อ าเภอด่านขุนทด และอ าเภอพิมาย ตามล าด ับ โดยอ าเภอที่ประชากรน้อยที่สุด คือ อ าเภอ
บ้านเหล่ือม 
ตารางที่ ๑  แสดงจ านวนประชากรและครัวเรือนของจังหวดันครราชสีมา ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ที่ อ าเภอ 
จ านวนประชากรและครัวเรือน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓  

District ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) ครัวเรือน 
 รวมทั้งหมด ๑,๒๙๔,๖๒๒ ๑,๓๓๘,๕๘๕  ๒,๖๓๓,๒๐๗ ๑,๐๐๔,๐๒๖ Total 
๑ เมืองนครราชสีมา ๒๒๖,๗๒๒ ๒๓๙,๙๙๑ ๔๖๖,๗๑๓ ๒๔๐,๘๔๓ Mueang Nakhon 

Ratchasima 
๒ ปากช่อง ๙๖,๗๕๓ ๑๐๐,๐๕๘ ๑๙๖,๘๑๑ ๙๗,๓๘๘  Pak Chong  
๓ พิมาย ๖๒,๙๑๘ ๖๕,๓๖๕ ๑๒๘,๒๘๓ ๔๑,๖๗๘ Phimai 
๔ ด่านขนุทด ๖๓,๒๒๓ ๖๕,๒๘๔ ๑๒๘,๕๐๗ ๔๒,๒๙๗ Dan Khun Thot  
๕ โนนสูง ๖๑,๑๕๕ ๖๓,๘๓๗ ๑๒๔,๙๙๒ ๓๘,๐๕๓ Non Sung 
๖ สีคิ้ว ๖๑,๔๔๖ ๖๒,๘๖๔ ๑๒๔,๓๑๐ ๖๑,๔๖๐ Sikhio 
๗ ปักธงชยั ๕๖,๕๑๕ ๕๙,๗๐๘ ๑๑๖,๒๒๓ ๔๒,๒๑๘  Pak Thong Chai  
๘ ครบุรี ๔๗,๓๑๒ ๔๙,๐๒๘ ๙๖,๓๖๐ ๓๖,๗๘๒ KhonBuri 
๙ สูงเนิน ๔๑,๒๑๑ ๔๓,๖๒๙ ๘๔,๘๔๐ ๓๖,๖๘๔ Sung Noen 
๑๐ ชุมพวง ๔๑,๑๗๒ ๔๑,๗๑๙ ๘๒,๘๙๑ ๒๓,๗๖๗ Chum Phuang 
๑๑ โชคชยั ๔๐,๔๒๙ ๔๒,๘๙๓ ๘๓,๓๒๓ ๓๔,๐๗๑ Chok Chai  
๑๒ บวัใหญ่ ๔๐,๓๕๐ ๔๐,๘๑๕ ๘๑,๑๖๕ ๒๖,๐๐๕ Bua Yai 
๑๓ คง ๓๙,๑๖๔ ๔๐,๓๔๔ ๗๙,๕๐๘ ๒๒,๙๖๗ Khong 
๑๔ ประทาย ๓๘,๔๗๒ ๓๙,๐๖๕ ๗๗,๕๓๗ ๒๒,๒๘๔ Prathai 

๑๖) อ าเภอประทาย ๑๗) อ าเภอหว้ยแถลง ๑๘) อ าเภอขามทะเลสอ 
๑๙) อ าเภอขามสะแกแสง ๒๐) อ าเภอเสิงสาง ๒๑) อ าเภอบา้นเหล่ือม 
๒๒) อ าเภอหนองบุญมาก ๒๓) อ าเภอแกง้สนามนาง ๒๔) อ าเภอโนนแดง 
๒๕) อ าเภอวงัน ้าเขียว ๒๖) อ าเภอเมืองยาง ๒๗) อ าเภอเทพารักษ ์
๒๘) อ าเภอพระทองค า ๒๙) อ าเภอล าทะเมนชยั ๓๐) อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
๓๑) อ าเภอสีดา ๓๒) อ าเภอบวัลาย  
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ที่ อ าเภอ 
จ านวนประชากรและครัวเรือน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓  

District ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) ครัวเรือน 
๑๕ หว้ยแถลง ๓๘,๒๔๓ ๓๘,๐๖๐ ๗๖,๓๐๓ ๒๑,๖๕๐ HuaiThalaeng 
๑๖ จกัราช ๓๕,๕๘๙ ๓๖,๐๒๘ ๗๑,๖๑๗ ๒๐,๗๔๖ Chakkarat 
๑๗ โนนไทย ๓๔,๘๒๘ ๓๖,๒๐๖ ๗๑,๐๓๔ ๒๒,๒๒๔ Non Thai 
๑๘ เสิงสาง ๓๔,๘๘๑ ๓๕,๕๗๕ ๗๐,๔๕๖ ๒๒,๐๙๖ Soeng Sang  
๑๙ หนองบุญมาก ๓๐,๑๕๐ ๓๐,๖๔๓ ๖๐,๗๙๓ ๑๘,๓๘๙ NongBunmak 
๒๐ วงัน ้าเขียว ๒๒,๕๒๙ ๒๒,๗๕๓ ๔๕,๒๘๒ ๑๙,๙๕๔ Wang Nam Khiao 
๒๑ ขามสะแกแสง ๒๑,๓๕๑ ๒๑,๖๗๓ ๔๓,๐๒๔ ๑๓,๐๗๑ Kham Sakaesaeng 
๒๒ พระทองค า ๒๐,๑๙๗ ๒๐,๕๓๕ ๔๐,๗๓๒ ๑๓,๖๔๙ Phra Thong Kham  
๒๓ แกง้สนามนาง ๑๘,๓๓๐ ๑๘,๕๐๕ ๓๖,๘๓๕ ๑๐,๖๗๓ KaengSanam Nang  
๒๔ เฉลิมพระเกียรติ ๑๗,๕๗๔ ๑๘,๔๓๙ ๓๖,๐๑๓ ๑๑,๔๑๗ ChaloemPhraKiat 
๒๕ ล าทะเมนชยั ๑๖,๒๕๙ ๑๖,๔๔๓ ๓๒,๗๐๒ ๙,๒๙๔ Lam Thamenchai 
๒๖ ขามทะเลสอ ๑๔,๗๕๓ ๑๕,๓๓๔ ๓๐,๐๘๗ ๑๐,๔๘๘ Kham Thale So  
๒๗ เมืองยาง ๑๓,๙๘๗ ๑๓,๘๕๐ ๒๗,๘๓๗ ๗,๗๔๔ Mueang Yang  
๒๘ โนนแดง ๑๒,๓๔๗ ๑๒,๘๙๐ ๒๕,๒๓๗ ๗,๑๑๖ Non Daeng 
๒๙ เทพารักษ ์ ๑๒,๗๗๑ ๑๒,๕๓๔ ๒๕,๓๐๕ ๘,๔๔๕ Thepharak 
๓๐ บวัลาย ๑๑,๙๗๑ ๑๒,๐๖๗ ๒๔,๐๓๘ ๗,๒๐๙ Bua Lai  
๓๑ สีดา ๑๑,๘๓๔ ๑๑,๙๓๔ ๒๓,๗๖๘ ๗,๒๘๐ Sida 
๓๒ บา้นเหล่ือม ๑๐,๑๘๖ ๑๐,๕๑๖ ๒๐,๗๐๒ ๖,๒๘๔  Ban Lueam 
ท่ีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมลูปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

- เศรษฐกิจ 
จงัหวดันครราชสีมามีมูลค่าผลิตภณัฑ์จงัหวดั (Gross Provincial Product : GPP) เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ราคาประจ าปี มีมูลค่า ๓๐๓,๙๙๖ ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน ท่ีมีมูลค่า ๒๙๙,๗๑๔ 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๓ สูงเป็นล าดบัท่ี ๑ ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และสูงเป็นล าดบัท่ี ๑๒ ของ
ประเทศ (กรุงเทพมหานคร มีมูลค่าสูงเป็นล าดบัท่ี ๑ ของประเทศ ท่ีมูลค่า ๘,๐๒๐๐,๙๓๕ ลา้นบาท) โครงสร้าง
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวดั  (GPP) ของจังหวดันครราชสีมา ณ  ปี  พ .ศ.๒๕๖๒  สรุปได้ ดังน้ี  ๑) ภาค
การเกษตรมีมูลค่า ๔๐,๗๔๕ ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนท่ีมีมูลค่า ๔๔,๐๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๔๙        
๒) ภาคนอกการเกษตร มีมูลค่า ๒๖๓,๒๕๑ ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนท่ีมีมูลค่า ๒๕๕,๖๗๒ลา้นบาท สาขา
ท่ีมีมูลค่าสูงสุด คือ สาขาการบริการมีมูลค่า ๑๖๑,๒๑๒ ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนท่ีมีมูลค่า ๑๕๓,๙๑๗ ลา้น
บาท เป็นผลมาจากเพิ่มจ านวนร้านคา้ขายปลีกและขายส่งฯและการขยายตวัของห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ใน
พื้นที่ รองลงมา คือ สาขาอุตสาหกรรม มีมูลค่า ๑๐๒,๐๓๙ ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนที่มีมูลค่า ๑๐๑,๗๕๕ 
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ลา้นบาท เป็นผลมาจากการเพิ่มข้ึนของจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมและการเพิ่มเงินทุน  จงัหวดันครราชสีมา มี
รายไดต่้อหัวต่อปี (GPP per capita) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ คิดเป็นมูลค่าเท่ากบั ๑๒๑,๐๖๘ บาท สูงเป็นล าดบัท่ี ๒ 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และเป็นล าดบัท่ี ๓๖ ของประเทศ โดยเพิ่มข้ึนจากปีก่อนท่ีมีมูลค่าเท่ากบั ๑๑๙,๑๘๙ 
บาท คิดเป็นมูลค่า ๑,๘๗๙ บาท และคิดเป็นร้อยละ ๑.๕๘ 
ตารางที่ ๒ แสดงผลิตภณัฑ์มวลรวมของจงัหวดันครราชสีมา 

ที่  เร่ือง 
ข้อมูล ฯ ณ ส้ินปี พ.ศ. 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
๑ มูลค่าผลิตภณัฑม์วลรวม (GPP) (ลา้นบาท) ๒๗๖,๘๗๓ ๒๙๕,๕๑๑ ๓๐๓,๙๙๖ 
๒ รายไดผ้ลิตภณัฑม์วลรวม/คน/ปี GPP per capita (บาท) ๑๑๐,๐๕๐ ๑๑๗,๕๑๗ ๑๒๑,๐๖๘ 

ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

- ลักษณะทางสังคม 
(๑) ด้านการศึกษา จงัหวดันครราชสีมามีสถาบนัการศึกษาหลายแห่ง โดยแบ่งเป็นระดบั

ประถมศึกษา ทั้งหมด  ๗ เขต และมธัยมศึกษา ๑ เขต 

การแบ่งเขตพื้นที่มัธยมศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๑ จ านวน ๕๑ แห่ง 
สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา จ านวน ๒๕ แห่ง 
การแบ่งเขตพื้นที่ประถมศึกษา แบ่งเป็นระดบัประถมศึกษา ทั้งหมด ๗ เขต 

เขต ๑ - อ าเภอเมืองนครราชสีมาและอ าเภอโนนสูง 
เขต ๒ - อ  าเภอจกัราช อ าเภอหนองบุญมาก อ าเภอห้วยแถลง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ และ

อ าเภอโชคชยั 
เขต ๓ - อ  าเภอปักธงชยั อ าเภอครบุรี อ าเภอเสิงสาง และอ าเภอวงัน ้าเขียว 
เขต ๔ - อ  าเภอสีคิ้ว อ าเภอสูงเนินและอ าเภอปากช่อง 
เขต ๕ - อ าเภอเทพารักษ์ อ าเภอพระทองค า อ าเภอขามสะแกแสง อ าเภอขามทะเลสอ อ าเภอ

โนนไทย  และอ าเภอด่านขุนทด 
เขต ๖ - อ  าเภอสีดา อ าเภอบวัลาย อ าเภอบา้นเหลื่อม อ าเภอแกง้สนามนาง อ าเภอคง และ

อ าเภอบวัใหญ่ 
เขต ๗ - อ าเภอประทาย อ าเภอเมืองยาง อ าเภอชุมพวง อ าเภอลาทะเมนชยั อ าเภอพิมาย และ

อ าเภอโนนแดง 
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ศูนยก์ลางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา)  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตนครราชสีมา  
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มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั มหาประชาบดีเถรีวิทยาลยั และศูนยก์ารศึกษาโคราช  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้ สีคิ้ว) 
สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ (วนศ.นครราชสีมา) 
วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล (มหาวิทยาลยัเอกชนแห่งแรกของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 
วิทยาลยันครราชสีมา 
วิทยาลยัเทคโนโลยีพนมวนัท์ 
สถาบนัรัชต์ภาคย ์ศูนยว์ิทยบริการจงัหวดันครราชสีมา  
สถาบนัการเรียนรู้เพื่อปวงชน ศูนยก์ารเรียนรู้จงัหวดันครราชสีมา  
วิทยาลยัพิชญบณัฑิต นครราชสีมา 

วิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา 
วิทยาลยัอาชีวศึกษานครราชสีมา 
วิทยาลยับริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา 
วิทยาลยัสารพดัช่างนครราชสีมา 
วิทยาลยัเทคนิคสุรนารี 
วิทยาลยัเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 
วิทยาลยัการอาชีพบวัใหญ่ 
วิทยาลยัเทคนิคปักธงชยั 
วิทยาลยัการอาชีพพิมาย 
วิทยาลยัการอาชีพชุมพวง 
วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา 
วิทยาลยัการอาชีพปากช่อง 

(๒) ด้านสาธารณสุข จงัหวดันครราชสีมา มีโรงพยาบาลทั้งภาครัฐ ที่สังกดักระทรวงสาธารณสุข 
รวมทั้งท่ีสังกดัมหาวิทยาลยัและกระทรวงกลาโหม ตลอดจนโรงพยาบาลเอกชน ดงัน้ี  

โรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ สังกดัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ไดแ้ก่ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  
โรงพยาบาลจงัหวดัและอ าเภอขนาดใหญ่ 
-  โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา  
-  โรงพยาบาลปากช่องนานา  
-  โรงพยาบาลบวัใหญ่ และโรงพยาบาลพิมาย 
โรงพยาบาลอ าเภอ 
-  โรงพยาบาลหัวทะเล เครือข่ายโรงพยาบาลมหาราช  
-  โรงพยาบาลด่านขุนทด  
-  โรงพยาบาลหลวงพ่อคูณปริสุทฺโธ (ก าลงัดาเนินการก่อสร้าง)  
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-  โรงพยาบาลปักธงชยั  
-  โรงพยาบาลครบุรี   
-  โรงพยาบาลเสิงสาง  
-  โรงพยาบาลสูงเนิน  
-  โรงพยาบาลวงัน ้าเขียว   
-  โรงพยาบาลสีคิ้ว   
-  โรงพยาบาลขามทะเลสอ   
-  โรงพยาบาลโนนสูง    
-  โรงพยาบาลขามสะแกแสง 
-  โรงพยาบาลพระทองค าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
-  โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี  เมืองยาง  
-  โรงพยาบาลโนนไทย   
-  โรงพยาบาลคง   
-  โรงพยาบาลประทาย   
-  โรงพยาบาลบา้นเหล่ือม    
-  โรงพยาบาลแกง้สนามนาง 
-  โรงพยาบาลบวัลาย  
-  โรงพยาบาลสีดา  
-  โรงพยาบาลชุมพวง 
-  โรงพยาบาลล าทะเมนชยั  
-  โรงพยาบาลห้วยแถลง  
-  โรงพยาบาลจกัราช  
-  โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  
-  โรงพยาบาลหนองบุญมาก  
-  โรงพยาบาลโชคชยั  
-  โรงพยาบาลโนนแดง 
- โรงพยาบาลมหาวิทยาลยั ไดแ้ก่  
- โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 
โรงพยาบาลทหาร ไดแ้ก่ 
- โรงพยาบาลค่ายสุรนารี  
- โรงพยาบาลกองบิน ๑ 
โรงพยาบาลเอกชน ไดแ้ก่ 
- โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา  
- โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง  
- โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล  
- โรงพยาบาลเฉลิมชยั  
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- โรงพยาบาลเซนต์แมร่ี  
- โรงพยาบาลด่านเมดิคอล  
- โรงพยาบาลเดอะโกลเดน้ท์เกต  
- โรงพยาบาลบวัใหญ่รวมแพทย ์ 
- โรงพยาบาล ป.แพทย ์  
- โรงพยาบาล ป.แพทย ์๒  
- โรงพยาบาลปากช่องเมมโมเรียล  
- โรงพยาบาลพิมายเมดิคอล  
- โรงพยาบาลมิตรภาพโพล่ีคลีนิค  
- โรงพยาบาลมนตรี  
- โรงพยาบาลสาตรเวช  
- โรงพยาบาลหมอสิน 
โรงพยาบาลเฉพาะทาง ไดแ้ก่ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 
โรงพยาบาลอื่นๆ ไดแ้ก่ โรงพยาบาลส่งเส ริมสุขภาพ ศูนยอ์นามยัที ่ ๕ กรมอนามยั 
(โรงพยาบาลแม่และเด็ก เดิม) 
จงัหวดันครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา มีบุคลากรทางการแพทยภ์าครัฐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

ไดแ้ก่ แพทย ์๗๙๘ คน คิดเป็นสัดส่วนต่อประชากรของจงัหวดั เท่ากบั ๓,๒๙๙ คน พยาบาล ๔,๙๒๕ 
คน คิดเป็นสัดส่วนต่อประชากรของจงัหวดั เท่ากบั ๕๓๕ คน (ประชากรจงัหวดันครราชสีมา ณ ส้ินปี 
พ.ศ.๒๕๖๓ จ านวน ๒,๖๓๓,๒๐๗ คน) ท่ีมา : ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๖๔ 

จงัหวดันครราชสีมา พบผูป่้วยเป็นโรคหัวใจ ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ จ านวน ๑๙,๒๙๙ คนเพิ่มข้ึน
จากปีก่อนท่ีพบ จ านวน ๑๘,๕๗๔ คน โรคเบาหวาน พบ ๑๓๘,๗๔๙ คน เพิ่มข้ึนจากปีก่อนท่ีพบ 
๑๓๗,๔๗๙ คน โรคหลอดเลือดสมอง พบ ๒๘,๘๐๙ คน เพิ่มข้ึนจากปีก่อนท่ีพบ ๒๖,๗๗๔ คน โรค
ความดันโลหิตสูงพบ ๓๔๕,๘๐๗ คน ลดลงจากปีก่อนท่ีพบ ๓๒๘,๓๕๐ คน และโรคมะเร็ง พบ 
๑,๒๒๗ คน เพิ่มข้ึนจากปีก่อนท่ีพบ ๘,๙๔๐ คน 

ตารางที ่๓ แสดงจ านวนประเภทของโรคในพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา 
รายการ (หน่วย : คน) ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

โรคหวัใจ ๑๔,๒๐๖  ๑๘,๕๗๔ ๑๙,๒๙๙ 
โรคเบาหวาน ๑๔๓,๙๗๔ ๑๓๗,๔๗๙ ๑๓๘,๗๔๙ 

โรคหลอดเลือดสมอง ๒๓,๔๕๗ ๒๖,๗๗๔ ๒๘,๘๐๙ 
โรคความดนัโลหิตสูง ๒๖๗,๙๓๐ ๓๒๘,๓๕๐ ๓๔๕,๘๐๗ 

โรคมะเร็ง ๗,๘๑๘ ๘,๙๔๐ ๑,๒๒๗ 
ท่ีมา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวดันครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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(๓) วัฒนธรรม เอกลักษณ์ เทศกาล ประเพณี 
(๓.๑) เอกลกัษณ์ส าคญัของจงัหวดั 

๑) อนุสาวรียท์า้วสุรนารี 
๒) ภาษาโคราช 
๓) เพลงโคราช 
๔) ผา้ไหมหางกระรอก 

        (๓.๒) เทศกาลประเพณีท่ีส าคญั 
      ๑) ฉลองวนัแห่งชยัชนะของทา้วสุรนารี ระหว่างวนัที่ ๒๓ มีนาคม ถึงวนัที่ ๓ เมษายน 
ของทุกปี 
      ๒) งานประเพณีแห่เทียนพรรษาโคราช จดัข้ึนในช่วงวนัเขา้พรรษา 
      ๓) งานประเพณีกินเข่าค ่าของดีเมืองสูงเนิน จดัข้ึนในวนัเสาร์ - อาทิตย ์สัปดาห์ท่ี ๒ ของ
เดือนมีนาคมทุกปี ณ โบราณสถานปราสาทเมืองแขก อ าเภอสูงเนิน ประเพณี “กินเข่าค ่า” 
      ๔) งานประเพณีแห่เทียนพิมาย มีการประกวดตน้เทียนพรรษา การประกวดขบวนแห่
เทียน 
      ๕) เทศกาลเท่ียวพิมายและแข่งขนัเรือยาวประเพณีชิงถว้ยพระราชทานฯ ระหว่างสัปดาห์
ท่ี ๒ ของเดือนพฤศจิกายน ทุกปี ณ อุทยานประวติัศาสตร์พิมายและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพิมาย 
      ๖) งานวนัผา้ไหมและของดีเมืองปักธงชยั ประมาณกลางเดือนธันวาคมของทุกปี ณ 
บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าท่ีว่าการอ าเภอปักธงชยั 
      ๗) งานตรุษจีนนครราชสีมา จดัข้ึนปลายเดือนมกราคม - กุมภาพนัธ์ บริเวณอนุสาวรีย์
ทา้วสุรนารี สวนเมืองทอง สวนอนุสรณ์สถาน 
      ๘) งานประเพณีสงกรานต์ จดัข้ึนระหว่างวนัที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ของทุกปี บริเวณสนาม
หน้า ศาลากลางจงัหวดั และลานอนุสาวรียท์า้วสุรนารี 
      ๙) งานเอ้ืองกุหลาบเหลืองโคราช จดัข้ึนระหว่างวนัที่ ๘ - ๑๑ พฤษภาคม บริเวณลาน
อนุสาวรียท์า้วสุรนารี สวนอนุสรณ์สถาน 
    ๑๐) งานวิสาขาบูชา พุทธบารมี จดัข้ึนระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ณ ห้อง MCC 
HALL ชั้น ๓ ห้างสรรพสินคา้เดอะมอลล์สาขานครราชสีมา 
    ๑๑) งานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง จดัข้ึนในเดือนกรกฎาคมของทุกปี บริเวณ
ศูนยก์ารคา้จตุจกัรปากช่อง อ.ปากช่อง 
    ๑๒) งานประเพณีลอยกระทง พระประทีปพระราชทานฯ จดัข้ึนวนัข้ึน ๑๕ ค ่า เดือน ๑๒ 
บริเวณสวนน ้าเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ (บุ่งตาหลัว่) 
    ๑๓) งานเทศกาลอาหารย่างโคราช จดัข้ึนเดือนพฤศจิกายน สนามหน้าศาลากลางจงัหวดั 
    ๑๔) งานเกษตรแฟร์ปากช่อง จดัข้ึนในเดือนพฤศจิกายน ณ ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง
แห่งชาติ อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 
    ๑๕) งานเบญจมาศบานในม่านหมอก จดัข้ึนในเดือนมกราคมของทุกปี บริเวณส านกังาน 
อบต.ไทยสามคัคี ต.ไทยสามคัคี อ.วงัน ้าเขียว 
    ๑๖) งานปากช่องคาวบอยเฟสติวลั จดัข้ึนตน้เดือนธันวาคม ณ ไร่ทองสมบูรณ์ อ. ปากช่อง 
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    ๑๗) งานปากช่องคาวบอยซิต้ี จดัข้ึนปลายเดือนธันวาคม บริเวณสวนสาธารณเขาแคน 
เทศบาลเมืองปากช่อง 

 
(๔) ด้านความมั่นคง 
  สถานการณ์สาธารณภัย  

   ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดนครราชสีมา เกิดอุทกภัยและดินถล่ม รวม ๑๓๕ คร้ัง ประสบภัย 

๑๐๕,๓๕๖ ครัวเรือน ความเสียหาย ๖๔,๖๒๑,๔๘๐ บาท เกิดภยัแลง้ ๓๑ คร้ัง ประสบภยั ๑๓๘,๖๘๘ ครัวเรือน 

ความเสียหาย ๑๐๐,๖๖๑,๗๐๙ บาท วาตภยั ๓๔๔ คร้ัง ประสบภยั ๗,๗๖๑ ครัวเรือน ความเสียหาย ๖,๖๔๐,๒๙๑ 

บาท อคัคีภยั ๕๗ คร้ัง ประสบภยั ๗๙ ครัวเรือน ความเสียหาย ๑๗,๔๐๔,๑๐๐ บาท  

ตารางที ่๔ แสดงสาธารณภยัในพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา         

ท่ี รายการ 
ขอ้มูล ปี พ.ศ. 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑ อุทกภยัและดินถล่ม         

    จ านวนคร้ังท่ีเกิด (คร้ัง) ๑๒๖.๐๐         ๒๘.๐๐            ๘.๐๐        ๑๓๕.๐๐  

    พ้ืนท่ีประสบภยั (อ าเภอ)           ๒๗.๐๐         ๑๒.๐๐            ๕.๐๐          ๒๙.๐๐  

    จ านวนครัวเรือนท่ีประสบ

ภยั (ครัวเรือน) 

  ๕๓,๒๕๙.๐๐       ๕,๐๗๗.๐๐        ๕,๖๕๓.๐๐    ๑๐๕,๓๕๖.๐๐  

    เสียชีวติ (คน) -  -  -  -  

    บาดเจบ็ (คน) -  -  -  -  

    มูลค่าความเสียหาย (บาท) ๗๗,๗๘๔,๗๒๐.๐๐    ๖,๖๕๓,๐๐๐.๐๐        ๒๒๕,๐๐๐.๐๐  ๖๔,๖๒๑,๔๘๐.๐๐  

๒ ภยัแลง้         

    จ านวนคร้ังท่ีเกิด (คร้ัง)                ๑.๐๐               ๒๖.๐๐                 ๖๔.๐๐                  ๓๑.๐๐  

  พ้ืนท่ีประสบภยั (อ าเภอ)                ๑.๐๐                ๒๒.๐๐                 ๒๙.๐๐                  ๑๔.๐๐  

   จ านวนครัวเรือนท่ีประสบ

ภยั (ครัวเรือน) 

          ๑๗๒.๐๐         ๓๐,๗๖๙.๐๐        ๔๗๓,๙๗๕.๐๐       ๑๓๘,๖๘๘.๐๐  

   พ้ืนท่ีเกิดความเสียหาย (ไร่)         ๑,๙๐๒.๐๐       ๙๐๐,๙๓๖.๓๔     ๓,๔๐๐,๑๐๓.๐๐        ๑๓๕,๘๘๔.๐๐  

   มูลค่าความเสียหาย (บาท)   ๔,๙๘๗,๘๗๒.๐๐  ๒๔๕,๙๖๖,๐๙๖.๐๐  ๑๐๐,๖๖๑,๗๐๙.๐๐  

๓ วาตภยั         

    จ านวนคร้ังท่ีเกิด (คร้ัง)           ๑๘๘.๐๐             ๑๙๘.๐๐               ๓๔๐.๐๐               ๓๔๔.๐๐  

    พ้ืนท่ีประสบภยั (อ าเภอ)             ๓๒.๐๐                ๓๑.๐๐                 ๒๘.๐๐                  ๓๒.๐๐  

   จ านวนครัวเรือนท่ีประสบ

ภยั (ครัวเรือน) 

         ๔,๑๔๙.๐๐          ๒,๗๒๔.๐๐            ๙,๔๕๐.๐๐             ๗,๗๖๑.๐๐  

   เสียชีวติ (คน) -  -  -  -  
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ท่ี รายการ 
ขอ้มูล ปี พ.ศ. 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

   บาดเจบ็ (คน) ๒ -  -  -  

   มูลค่าความเสียหาย (บาท) ๔,๗๙๑,๑๔๔.๐๐   ๘๓๗,๖๑๒.๐๐  ๗,๐๘๔,๐๒๒.๗๗   ๖,๖๔๐,๒๙๑.๐๐  

๔ อคัคีภยั         

    จ านวนคร้ังท่ีเกิด (คร้ัง) ๖ ๒ ๔๐ ๕๗ 

    พ้ืนท่ีประสบภยั (อ าเภอ) ๖ ๒ ๑๕ ๒๒ 

    จ านวนครัวเรือนท่ีประสบภยั 

(ครัวเรือน) 

๑๐ ๖ ๙๙ ๗๙ 

    เสียชีวติ (คน) -  -  -  -  

    บาดเจบ็ (คน) -  -  -  -  

    มูลค่าความเสียหาย (บาท)    ๙๓๐,๐๐๐.๐๐    ๒๐๐,๐๐๐.๐๐  ๒๓,๐๒๕,๑๑๙.๑๔  ๑๗,๔๐๔,๑๐๐.๐๐  

ท่ีมา : ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

 ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไดจ้ดัท าตวัช้ีวดัการพฒันาระดบัจงัหวดัและ
กลุ่มจงัหวดั เพื่อให้จงัหวดัมีขอ้มูลตวัช้ีวดัท่ีสะทอ้นระดบัการพฒันาในพื้นท่ีและสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการ
การพฒันาท่ียงัยืน (Sustainable Development Goal : SDGs) ในระดบัประเทศ โดยในมิติดา้นสันติภาพและ
ยุติธรรม (Peace) ขอ้มูล ณ ส้ินปี พ.ศ.๒๕๖๒ จงัหวดันครราชสีมา มีค่าตวัช้ีวดัอยูท่ี่ ๖๔.๕๒ มากกวา่    ค่า
กลางของประเทศท่ีมีค่า ๖๓.๔๕ ผลต่างอยูท่ี่ ๑.๐๗ จดัอยูใ่นจงัหวดัท่ีมีความเขม้แข็งและพร้อมขยายผล
ภายนอก ทั้งน้ี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๑ จงัหวดันครราชสีมาก็มีค่าตวัช้ีวดัท่ีมากกวา่ค่ากลางของประเทศ
เช่นกนั 
ตารางที ่๕ แสดงตวัช้ีวดัการพฒันาระดบัจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั (ดา้นสันติภาพและยติุธรรม (Peace))  
จงัหวดันครราชสีมา 

 ตวัช้ีวดั 
ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

ค่ากลาง
ประเทศ 

จงัหวดั
นครราชสีมา 

ค่ากลาง
ประเทศ 

จงัหวดั
นครราชสีมา 

ค่ากลาง
ประเทศ 

จงัหวดั
นครราชสีมา 

ดา้นสันติภาพและยติุธรรม (Peace) ๖๒.๗๒ ๖๕.๐๑ ๖๒.๐๒ ๖๕.๐๔ ๖๓.๔๕ ๖๔.๕๒ 
๑) การแจง้ความคดีชีวิต ร่างกาย 
เพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย ์

๑๐๕.๒๘ ๕๗.๙๗ ๙๕.๖๗ ๖๑.๑๐ ๘๐.๘๖ ๕๗.๐๔ 

๒) จ านวนของประชากรในเรือนจ า ๔๔๖.๑๓ ๖๔๑.๔๔ ๕๐๘.๖๖ ๖๖๕.๐๒ ๕๐๒.๘๗ ๖๓๒.๑๘ 
๓) จ านวนเจา้หนา้ท่ีต ารวจ ๒๗๖.๘๓ ๒๓๗.๑๑ ๒๖๗.๙๘ ๒๓๔.๘๑ ๒๖๘.๐๕ ๒๑๖.๗๗ 
๔) อตัราการฆ่าตวัตาย ๖.๑๖ ๖.๙๒ ๖.๓๙ ๖.๑๗ ๗.๐๘ ๗.๖๖ 
๕) จ านวนผูถู้กกกัขงัท่ีรอการ
พิพากษาในสัดส่วนของประชากร
ในเรือนจ า 

๑๙.๙๔ ๑๑.๐๓ ๑๗.๗๑ ๑๑.๔๑ ๑๖.๕๒ ๙.๖๗ 

ท่ีมา : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
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- โครงสร้างพื้นฐาน 

                   ๑) การคมนาคมขนส่ง 

                           ๑.๑ ทางอากาศ 

                                  ท่าอากาศยานนครราชสีมา ตั้งอยูบ่ริเวณป่าสงวนแห่งชาติหนองเต็ง – จกัราช ต าบลท่าชา้ง 

อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา เปิดใหบ้ริการตั้งแต่วนัท่ี ๕ ธนัวาคม ๒๕๔๐ โดยมีเท่ียวบินพาณิชย์

มาท าการบินอยา่งต่อเน่ืองจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ปัจจุบนัท่าอากาศยานนครราชสีมาใชเ้ป็นท่ีรองรับการบินข้ึน – 

ลง ของเคร่ืองเช่าเหมา เคร่ืองบินเอกชน เคร่ืองบินส่วนบุคคล เคร่ืองบินทหาร เคร่ืองบินราชการและรัฐวสิาหกิจ 

และตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ บริษทับางกอกเอวิชัน่เซ็นเตอร์ จ  ากดั ไดท้  าการบินข้ึน – ลง ในลกัษณะฝึกการบินของ

นกัเรียนการบินจนถึงปัจจุบนั  

                          ๑.๒ ทางรถยนต์ 

                              ทางหลวงพเิศษ 

                              โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหวา่งเมืองหมายเลข ๖ สายบางประอิน – สระบุรี – 

นครราชสีมา การก่อสร้างแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง ๒๐ โครงการ แลว้เสร็จ ๑๐ โครงการ ระยะทาง ๒๕.๔๓๐ กม. 

คงเหลือยงัไม่แลว้เสร็จ ๑๐ โครงการ ระยะทาง ๘๔.๖๓๗ กม. ความคืบหนา้เฉล่ีย ๙๒%  

คาดวา่ด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จภายในปี พ. ศ. ๒๕๖๕ 

ทางหลวงแผ่นดิน 

ทางหลวงสายส าคญัของจงัหวดันครราชสีมามีดงัน้ี 

ทางหลวงหมายเลขหลกัเดียว 

Thai Highway-๒.svg ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) ในเขต

จงัหวดันครราชสีมา เร่ิมจาก กลางดง - ปากช่อง - คลองไผ ่- สีคิ้ว - สูงเนิน - โคกกรวด - นครราชสีมา - จอหอ - 

ตลาดแค - บา้นวดั - สีดา - ส้ินสุดจงัหวดันครราชสีมาในเขตอ าเภอบวัลาย 

ทางหลวงหมายเลขสองหลกั 

                                         Thai Highway-๒๔.svg ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข ๒๔ (ถนนโชคชยั-เดชอุดม และ

ถนนสถลมารค) ในเขตจงัหวดันครราชสีมา เร่ิมจากทางแยกต่างระดบัสีคิ้ว อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา – 

รอยต่ออ าเภอหนองบุญมาก กบัอ าเภอหนองก่ี จงัหวดับุรีรัมย ์

ทางหลวงหมายเลขสามหลกั 

Thai Highway-๓๐๔.svg ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข ๓๐๔ (ถนนแจง้วฒันะ 

ถนนรามอินทรา ถนนสุวินทวงศ์) ในเขตจงัหวดันครราชสีมา เร่ิมจากรอยต่อจงัหวดัปราจีนบุรีกบัอ าเภอวงัน ้ า

เขียว - อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 
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Thai Highway-๒๐๑.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ในเขตจงัหวดั

นครราชสีมา เร่ิมจากอ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา - รอยต่ออ าเภอด่านขนุทดกบัอ าเภอจตุัรัส จงัหวดัชยัภูมิ 

Thai Highway-๒๐๒.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒ ในเขตจงัหวดั

นครราชสีมา เร่ิมจากรอยต่ออ าเภอเมืองชยัภูมิ จงัหวดัชยัภูมิกบัอ าเภอแกง้สนามนาง - รอยต่ออ าเภอประทาย กบั 

อ าเภอบา้นใหม่ไชยพจน์ จงัหวดับุรีรัมย ์

Thai Highway-๒๐๔.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๔ (ถนนเล่ียงเมือง

นครราชสีมา) อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 

Thai Highway-๒๐๕ .svg ทางหลวงแผ่น ดินหมายเลข ๒๐๕  (ถนนสุร

นารายณ์) ในเขตจงัหวดันครราชสีมา เร่ิมจากรอยต่อกบัอ าเภอจตุัรัส จงัหวดัชัยภูมิ กบั อ าเภอด่านขุนทด จงัหวดั

นครราชสีมา - อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 

Thai Highway-๒๐๖.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๖ (ทางเขา้เมืองพิ

มาย และ เล่ียงเมืองพิมาย) จาก ถนนมิตรภาพ อ าเภอโนนสูง - อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสีมา 

Thai Highway-๒๐๗ .svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๗  (ถนนพาณิชย์

เจริญ) จากอ าเภอคง จงัหวดันครราชสีมา - รอยต่ออ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

Thai Highway-๒๒๔.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๔ ในเขตจงัหวดั

นครราชสีมา เร่ิมจากอ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา – รอยต่ออ าเภอเสิงสาง จงัหวดันครราชสีมา

กบัอ าเภอปะค า จงัหวดับุรีรัมย ์

Thai Highway-๒๒๖.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๖ ในเขตจงัหวดั

นครราชสีมา เร่ิมจากอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา – รอยต่ออ าเภอห้วยแถลง จังหวัด

นครราชสีมา กบัอ าเภอหนองหงส์ จงัหวดับุรีรัมย ์

Thai Highway-๒๙๐.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๙๐ (ถนนวงแหวน

รอบเมืองนครราชสีมา) อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 

                        ๑.๓ ทางรถไฟ 

สถานีรถไฟนครราชสีมา 

                     จงัหวดันครราชสีมา มีรถไฟสายภาคตะวนัออกเฉียงเหนือกรุงเทพ – อุบลราชธานีและ

กรุงเทพ - หนองคายทั้งขบวนรถด่วนพิเศษ รถด่วน รถเร็วและรถธรรมดาวิ่งให้บริการจากสถานีรถไฟกรุงเทพ 

(หัวล าโพง) ผา่นจงัหวดันครราชสีมาทุกวนั นอกจากน้ียงัมีขบวนรถทอ้งถ่ินวิ่งให้บริการระหว่างสถานีรถไฟ

นครราชสีมาไปยงัสถานีรถไฟจงัหวดัอ่ืน ๆ เช่น สุรินทร์ อุบลราชธานี อุดรธานี หนองคาย และอ าเภอแก่งคอย 

จงัหวดัสระบุรีอีกด้วย สถานีรถไฟนครราชสีมาสร้างข้ึนในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจา้อยูห่วั (รัชกาลท่ี ๕) เป็นสถานีรถไฟท่ีใหญ่ท่ีสุดในจงัหวดันครราชสีมาและในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็น



แผนปฏิบติัการดา้นการพฒันาอุตสาหกรรม จงัหวดันครราชสีมา ระยะ ๕ ปี ส าหรับ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หนา้ท่ี ๓๑ 

สถานีรถไฟชั้น ๑ ตั้งอยูท่ี่ถนนมุขมนตรี อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา อยู่ห่างจากสถานีรถไฟ

กรุงเทพเป็นระยะทาง ๒๖๔ กิโลเมตร  

               ๒) ไฟฟ้า: โรงไฟฟ้าพลงัน ้ าล าตะคองแบบสูบกลบัตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีเข่ือนล าตะคอง ต าบล

คลองไผผ่ลิตพลงังานไฟฟ้าเสริมระบบในช่วงความตอ้งการไฟฟ้าสูงสุดโดยการน าพลงังานไฟฟ้าท่ีเหลืออยูใ่น

ระบบมาใชสู้บน ้าจ  านวนหน่ึงท่ีมีอยูใ่นอ่างเก็บน ้าเข่ือนล าตะคองเดิม (ของกรมชลประทาน) ข้ึนไปเก็บไวใ้นอ่าง

เก็บน ้ าขา้งบน (กฟผ. สร้างข้ึนใหม่)และเม่ือมีความตอ้งการไฟฟ้ามากในช่วงหวัค ่าก็ปล่อยน ้ าจ  านวนเดียวกนัน้ี

ให้ไหลกลบัคืนลงอ่างเก็บน ้ าเข่ือนล าตะคองตามเดิมโดยผ่านกงัหันน ้ าเพื่อผลิตไฟฟ้าเสริมระบบเป็นปัจจยัใน

การพฒันาอุตสาหกรรมในภูมิภาคอยา่งมากโดยหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นครราชสีมา) 

               ๓) น ้าประปา: การประปาส่วนภูมิภาคจงัหวดันครราชสีมา โดยการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒          

มีหน่วยบริการ ๒๒ แห่ง ปริมาณน ้ าผลิต ๕๓.๑ ลา้น ลบ.ม. น ้ าจ  าหน่าย ๓๕.๔ ลา้น ลบ.ม. ในเขตเทศบาลนคร

นครราชสีมา ใหบ้ริการน ้ าประปาเฉพาะในเขตรับผิดชอบ มีผูใ้ชน้ ้ า ๑๒,๓๐๙ ราย ปริมาณการใชน้ ้าเฉล่ีย ๒๐.๗ 

ลบ.ม./เดือน   

              ๔) อินเทอร์เน็ต: ปี พ.ศ.๒๕๖๓ จงัหวดันครราชสีมา มีประชากร ทั้งส้ิน ๒,๖๓๓,๒๐๗ คน 

จากข้อมูลส านักงานสถิติจงัหวดันครราชสีมา พบว่า ประชากรท่ีเขา้ถึงอินเทอร์เน็ต ในปี ๒๕๖๓ มีจ านวน 

๑,๓๗๕,๐๗๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๒๒ 

- ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
           ๑) พืน้ทีป่่าไม้ของจังหวดันครราชสีมา 

      ป่ าไม้ ท่ี ส าคัญ ในจังหวัดนครราชสีมา ได้แ ก่  ป่ าดิบแล้ง  ป่ าเบญจพรรณ  และป่ าเต็ งรัง 

พรรณไม้ส าคัญท่ีข้ึนอยู่ ได้แก่ ประดู่ แดง มะค่าโมง ยาง เต็ง รัง เหียง พลวง เป็นต้น พื้นท่ีเขตป่าอนุรักษ ์

ซ่ึงยงัคงความอุดมสมบูรณ์ดว้ยทรัพยากรป่าไมแ้ละสัตวป่์า ส่วนใหญ่อยู่ดา้นทิศใตข้องจงัหวดั ไดแ้ก่ อุทยาน

แห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติน ้ าตกเจ็ดสาวน้อย เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า 

และเขตหา้มล่าสัตวป่์าป่าเขาภูหลวง 

     ปัจจุบนัสถานการณ์การลกัลอบตดัไมท้  าลายป่าในพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมาทวีความรุนแรงมากข้ึน  

จงัหวดันครราชสีมาไดถู้กจดัอนัดบัเป็นจงัหวดัท่ีมีความวกิฤตรุนแรงดา้นการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไมเ้ป็น ๑ 

ใน ๓ จงัหวดัของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และเป็น ๑ ใน ๑๒ จงัหวดัของประเทศ โดยเฉพาะปัญหาการ

ลกัลอบตดัไมพ้ะยูง ซ่ึงเป็นชนิดไมท่ี้ตลาดต่างประเทศมีความตอ้งการสูงและมีราคาแพง พบมากในบริเวณเขต

อุทยานแห่งชาติทบัลาน ทอ้งท่ีอ าเภอครบุรี และอ าเภอเสิงสาง นอกจากน้ียงัมีปัญหาการบุกรุกพื้นท่ีป่า เพื่อเป็น

ท่ีท ากินและใชป้ระโยชน์อ่ืนๆ อีกดว้ย 
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รูปภาพที ่๔ แสดงภาพถ่ายดาวเทียมแสดงพื้นท่ีป่าไมท้อ้งท่ีจงัหวดันครราชสีมา                             

 

ตารางที ่๖ แสดงประเภทพื้นท่ีป่าไมข้องจงัหวดันครราชสีมาท่ีประกาศสงวนหวงหา้ม 

ล าดับ ประเภทพืน้ทีป่่าไม้ จ านวน เน้ือที่  (ไร่) หมายเหตุ 

๑ ป่าสงวนแห่งชาติ ๒๙ ป่า ๔,๘๗๗,๘๖๙.๕๐ ๑. เน้ือท่ีท่ีก าหนดตามกฎกระทรวง 
๒.จากการค านวณตามแผนท่ีจ าแนกเขต 
การใชป้ระโยชน์ทรัพยากรท่ีดินและป่าไม ้
(Zonning) มีเน้ือท่ี ๔,๙๔๘,๔๑๖.๒๕ ไร่ 
ประกอบดว้ย  
 - ส่วนท่ีประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ 
ทบัลาน เน้ือท่ี ๘๒๙,๙๗๔ ไร่ 
  - ส่วนท่ีส่งมอบพื้นท่ี ให ้ส.ป.ก.  
(Zone A และ E) เน้ือท่ี ๓,๓๒๖,๙๔๘.๕ ไร่ 
กนัพื้นท่ีท่ีไม่เหมาะสมต่อการเกษตรกรรม 
คืนกรมป่าไมแ้ลว้ เน้ือท่ี ๑๘๕,๙๕๙.๗ ไร่ 
คงเหลือพื้นท่ี ส.ป.ก. ด าเนินการเน้ือท่ี 
๓,๑๔๐,๙๘๘.๘ไร่ 
  - คงเหลือพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ  
(Zone C และพื้นท่ีส่งคืนจาก ส.ป.ก.) 
เน้ือท่ี ๙๗๗,๔๕๓.๔๕ ไร่ 
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ล าดับ ประเภทพืน้ทีป่่าไม้ จ านวน เน้ือที่  (ไร่) หมายเหตุ 

๒ อุทยานแห่งชาติ ๓ แห่ง ๑,๔๑๒,๗๗๖.๐๐ 

 

- อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เน้ือท่ี ๒๒๗,๕๕๐ ไร่ 

- อุทยานแห่งชาติทบัลานเน้ือท่ี ๑,๑๘๔,๘๗๕ ไร่ 

(ทบัซอ้นพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ เน้ือท่ี 

๘๒๙,๙๗๔ ไร่) 

- อุทยานแห่งชาติน ้าตกเจ็ดสาวนอ้ยเน้ือท่ี  

๓๕๑ ไร่ (เฉพาะในทอ้งท่ีจงัหวดันครราชสีมา) 

๓ เขตหา้มล่าสัตวป่์า ๒ แห่ง ๑๕๐,๒๐๐.๐๐ - เขตหา้มล่าสัตวป่์าเขาแผงมา้เน้ือท่ี ๕,๐๐๐ ไร่

(ทบัซอ้นป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง) 

- เขตหา้มล่าสัตวป่์าป่าเขาภูหลวง เน้ือท่ี  

๑๔๕,๒๐๐ ไร่ (ทบัซอ้นป่าสงวนแห่งชาติ  

ป่าเขาภูหลวง) 

๔ ป่าไมถ้าวรของชาติ 

ตามมติคณะรัฐมนตรี 

๑๑ 

แห่ง 

๑๐๖,๖๙๑.๐๐  

๕ ป่าอนุรักษเ์พิ่มเติม ๖ แห่ง ๑๓,๔๔๘.๐๐  

๖ ป่าชุมชน ๒๕๗ 

แห่ง 

๑๒๘,๑๒๘.๔๗ ๕๑๓ หมู่บา้น ในทอ้งท่ี ๑๑๐ ต าบล ๒๔ อ าเภอ 

 ท่ีมา  :   ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดันครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๖๓ 

              ส านกับริหารพื้นท่ีอนุรักษ ์๗ (นครราชสีมา) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   ส านกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ ๘ (นครราชสีมา) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ตารางที ่๗ แสดงสถิติพื้นท่ีป่าไมข้องจงัหวดันครราชสีมาจากผลการแปลภาพถ่ายดาวเทียม  ปี ๒๕๕๘–๒๕๖๓ 

ปี พ.ศ. พืน้ทีป่่า (ตร.กม.) พืน้ที ่(ไร่) % ของพืน้ทีจั่งหวดั 

๒๕๕๘ ๓,๐๘๗.๑๘ ๑,๙๒๙,๔๙๑.๘๘ ๑๔.๘๙ 

๒๕๕๙ ๓,๑๐๒.๒๘ ๑,๙๓๘,๙๒๗.๗๘ ๑๔.๙๖ 

๒๕๖๐ ๓,๑๓๓.๖๑ ๑,๙๕๘,๕๐๔.๖๑ ๑๕.๑๑ 

๒๕๖๑ ๓,๑๘๑.๗๖ ๑,๙๘๘,๖๐๐.๙๕ ๑๕.๓๔ 

๒๕๖๒ ๓,๑๙๒.๕๒ ๑,๙๙๕,๓๒๗.๔๔ ๑๕.๔๐ 

๒๕๖๓ ๓,๑๙๒.๕๒ ๑,๙๙๕,๓๒๗.๔๔ ๑๕.๔๐ 

 ท่ีมา :   (ขอ้มูลปี ๒๕๖๑) ส านกัจดัการท่ีดิน  กรมป่าไม ้, (ขอ้มูลปี ๒๕๖๓)  
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  ๙) แหล่งน า้  

                ๙.๑ แหล่งน า้ธรรมชาติ 

       แหล่งน ้ าธรรมชาติท่ีส าคญัในพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา จ านวน ๙ ลุ่มน ้ า ไดแ้ก่ ลุ่มน ้ า        มูล

ตอนบน, ลุ่มน ้ าล าพระเพลิง, ลุ่มน ้ าล ามูลตอนล่าง, ลุ่มน ้ าล าปลายมาศ, ลุ่มน ้ าล าตะคอง, ลุ่มน ้ าล าเชียงไกร, ลุ่มน ้ า

ล าสะแทด, ลุ่มน ้ าล าชี และลุ่มน ้ าล าจกัราช รวมพื้นท่ีลุ่มน ้ า ๒๐,๔๙๓ ตร.กม. หรือ ๑๒,๘๐๘,๑๒๕ ไร่ปริมาณ

น ้ าฝนเฉล่ีย ๑,๐๓๗ มม./ปี ปริมาณน ้ าท่าเฉล่ีย ๓,๕๑๒ ลา้น ลบ.ม./ปี มีพื้นท่ีชลประทาน ๗๐๒,๔๕๘ ไร่ คิดเป็น

ร้อยละ ๘.๕๗ ของพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมาทั้งหมด 

           พืน้ทีลุ่่มน า้ย่อยทีส่ าคัญในเขตจังหวดันครราชสีมา 

ตารางที ่๘ แสดงพื้นท่ีลุ่มน ้ายอ่ยท่ีส าคญัในเขตจงัหวดันครราชสีมา 

ลุ่มน า้ย่อย 
พืน้ทีลุ่่มน า้ 

อ าเภอในเขตลุ่มน า้ 
ตร.กม ไร่ 

1. ล าน ้ามูล
ตอนบน 

๒,๕๒๑ ๑,๕๗๕,๖๒๕ ครบุรี โชคชยั เมือง เฉลิมพระเกียรติ 

2. ล าพระเพลิง ๒,๓๑๐ ๑,๔๔๓,๗๕๐ ปากช่อง  วงัน ้าเขียว  ปักธงชยั  โชคชยั 

3. ล าตะคอง ๓,๙๐๕ ๒,๔๔๐,๖๒๕ ปากช่อง สีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ  และเมือง

นครราชสีมา 

4. ล าเชียงไกร ๓,๗๕๒ ๒,๓๔๕,๐๐๐ ด่านขนุทด  สีคิ้ว  เทพารักษ ์ โนนไทย เมืองนครราชสีมา 

พระทองค า โนนสูง  ขามสะแกแสง 

5. ล าน ้าชี ๖๘๐ ๔๒๕,๐๐๐ แกง้สนามนาง  บา้นเหล่ือม คง 

6. ล าสะแทด ๒,๔๕๗ ๑,๕๓๕,๖๒๕ บวัใหญ่ บวัลาย สีดา คง โนนแดง พิมาย ประทาย 

 โนนสูง ขามสะแกแสง เมืองยาง 

7. ล าน ้ามูล
ตอนล่าง  

๑,๕๖๕ ๙๗๘,๑๒๕ โนนสูง  เฉลิมพระเกียรติ  จกัราช พิมาย ชุมพวง  

ล าทะเมนชยั เมืองยาง 

8. ล าจกัราช ๑,๓๘๘ ๘๖๗,๕๐๐ เสิงสาง  หนองบุญมาก  จกัราช  พิมายเฉลิมพระเกียรติ  

9. ล าปลายมาศ ๑,๙๑๕ ๑,๑๙๖,๘๗๕ ครบุรี  เสิงสาง  หว้ยแถลง ชุมพวง 

10. ล าน ้ามูล
ตอนบน 

๒,๕๒๑ ๑,๕๗๕,๖๒๕ ครบุรี โชคชยั เมือง เฉลิมพระเกียรติ 

11. ล าพระเพลิง ๒,๓๑๐ ๑,๔๔๓,๗๕๐ ปากช่อง  วงัน ้าเขียว  ปักธงชยั  โชคชยั 

12. ล าตะคอง ๓,๙๐๕ ๒,๔๔๐,๖๒๕ ปากช่อง สีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ  และ 

เมืองนครราชสีมา 



แผนปฏิบติัการดา้นการพฒันาอุตสาหกรรม จงัหวดันครราชสีมา ระยะ ๕ ปี ส าหรับ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หนา้ท่ี ๓๕ 

ลุ่มน า้ย่อย 
พืน้ทีลุ่่มน า้ 

อ าเภอในเขตลุ่มน า้ 
ตร.กม ไร่ 

13. ล าเชียงไกร ๓,๗๕๒ ๒,๓๔๕,๐๐๐ ด่านขนุทด  สีคิ้ว  เทพารักษ ์ โนนไทย เมืองนครราชสีมา 

พระทองค า โนนสูง ขามสะแกแสง 

14. ล าน ้าชี ๖๘๐ ๔๒๕,๐๐๐ แกง้สนามนาง  บา้นเหล่ือม คง 

15. ล าสะแทด ๒,๔๕๗ ๑,๕๓๕,๖๒๕ บวัใหญ่ บวัลาย สีดา คง โนนแดง พิมาย ประทาย 
 โนนสูง ขามสะแกแสง เมืองยาง 

16. ล าน ้ามูล
ตอนล่าง  

๑,๕๖๕ ๙๗๘,๑๒๕ โนนสูง  เฉลิมพระเกียรติ  จกัราช พิมาย ชุมพวง  
ล าทะเมนชยั เมืองยาง 

17. ล าจกัราช ๑,๓๘๘ ๘๖๗,๕๐๐ เสิงสาง หนองบุญมาก จกัราช พิมาย เฉลิมพระเกียรติ  

18. ล าปลายมาศ ๑,๙๑๕ ๑,๑๙๖,๘๗๕ ครบุรี  เสิงสาง  หว้ยแถลง ชุมพวง 

รวม ๒๐,๔๙๓ ๑๒,๘๐๘,๑๒๕  

ท่ีมา : โครงการชลประทานนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๖๓ 

               ๙.๒ อ่างเกบ็น า้ส าคัญ 
                      (๑) อ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ 
ตารางที ่๙ แสดงปริมาณกกัเก็บน ้าอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่  
ที่ รายการ ปริมาณกกัเกบ็น า้ (ล้าน ลบม.) 

ข้อมูล ณ ๑ พ.ย. ของทุกปี 
แนวโน้ม
ปี ๖๔ 
(ระบุ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑ อ่างฯมูลบน ต.จระเขหิ้น อ.ครบุรี ความจุ 
๑๔๑.๐๐ ลา้น ลบ.ม (โครงการส่งน ้าและ
บ ารุงรักษามูลบน) 

๗๔.๑๘ ๕๑.๕๘ ๑๓๕.๔๙ แนวโนม้ 
เพิ่มข้ึน 

๒ อ่างฯ ล าแชะ ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี ความจุ 
๒๗๕.๐๐ ลา้น ลบ.ม  
(โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาล าแชะ) 

๑๗๕.๙๖ ๙๗.๕๑ ๒๐๔.๒๒ แนวโนม้ 
เพิ่มข้ึน 

๓ อ่างฯ ล าพระเพลิง ต.ตะขบ อ.ปักธงชยั ความจุ 
๑๕๕.๐๐ ลา้นลบ.ม  
(โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาล าพระเพลิง) 

๘๓.๕๔ ๓๒.๑๖ ๑๕๓.๒๑ แนวโนม้ 
เพิ่มข้ึน 

๔ อ่างฯ ล าต าคอง ต.คลองไผ ่อ.สีคิ้ว ความจุ 
๓๑๔.๔๙ ลา้น ลบ.ม.(โครงการส่งน ้าและ
บ ารุงรักษาล าตะคอง) 

๒๕๘.๓๘ ๑๗๒.๖๗ ๓๔๗.๒๓ แนวโนม้ 
เพิ่มข้ึน 

ท่ีมา : โครงการชลประทานนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๖๓ 



แผนปฏิบติัการดา้นการพฒันาอุตสาหกรรม จงัหวดันครราชสีมา ระยะ ๕ ปี ส าหรับ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หนา้ท่ี ๓๖ 

            (๒)  อ่างเก็บน ้าขนาดกลาง 

ตารางที ่๑๐ แสดงปริมาณกกัเก็บน ้าอ่างเก็บน ้าขนาดกลาง  
 
ที ่

 
รายการ 

ปริมาณกกัเกบ็น า้ (ล้าน ลบม.) ข้อมูล 
ณ ๑ พ.ย. ของทุกปี 

แนวโน้มปี 
๖๔ 
(ระบุ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑ อ่างฯ หว้ยบา้นยาง ต.โคกกรวด อ.เมือง ความจุ ๖.๕๒ 
ลา้น ลบ.ม 
 (โครงการชลประทานนครราชสีมา) 

๒.๓๒ ๐.๗๒ ๔.๙๔ แนวโนม้
คงท่ี 

๒ อ่างฯ หว้ยยาง ต.ธงชยัเหนือ อ.ปักธงชยั ความจุ ๕.๕๓ 
ลา้น ลบ.ม 
(โครงการชลประทานนครราชสีมา) 

๑.๙๗ ๐.๙๔ ๔.๓๓ แนวโนม้
ลดลง 

๓ อ่างฯ ล าส าลาย ต.ตะขบ อ.ปักธงชยั ความจุ ๕๒ ลา้น ลบ.ม 
(โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาล าพระเพลิง) 

๑๘.๒๙ ๗.๗๖ ๔๑.๖๕ แนวโนม้
เพ่ิมข้ึน 

๔ อ่างฯ หว้ยบะอีแตน ต.อุดมทรัพย ์อ.วงัน ้ าเขียว  
ความจุ ๑.๘๐ ลา้น ลบ.ม  
(โครงการชลประทานนครราชสีมา) 

๑.๐๘ ๑.๒๐ ๑.๙๓ แนวโนม้
เพ่ิมข้ึน 

๕ อ่างฯ ล าเชียงสา ต.อุดมทรัพย ์อ.วงัน ้ าเขียว ความจุ 
๗.๕๐ ลา้น ลบ.ม  
(โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาล าพระเพลิง)  

๗.๔๕ ๗.๓๑ ๗.๖๐ แนวโนม้
ลดลง 

๖ อ่างฯ บา้นสนัก าแพง ต.วงัหมี อ.วงัน ้ าเขียว ความจุ ๖.๕๐ 
ลา้น ลบ.ม  
(โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาล าพระเพลิง) 

๖.๔๐ ๖.๔๐ ๖.๕๘ แนวโนม้
ลดลง 

๗ อ่างฯ หว้ยซบัประดู่ ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว 
ความจุ ๒๗.๖๖ ลา้น ลบ.ม 
(โครงการชลประทานนครราชสีมา) 

๑๕.๒๔ ๔.๗๓ ๒๙.๓๙ แนวโนม้
เพ่ิมข้ึน 

๘ อ่างฯ หว้ยปราสาทใหญ่ ต.หว้ยบง อ.ด่านขนุทด 
ความจุ ๘.๗๐ ลา้น ลบ.ม  
(โครงการชลประทานนครราชสีมา) 

๒.๘๒ ๐.๙๗ ๙.๐๓ แนวโนม้
เพ่ิมข้ึน 

๙ อ่างฯ ล าเชียงไกร (ตอนบน) ต.บา้นเก่า อ.ด่านขนุทด ความจุ 
๘.๔๐ ลา้น ลบ.ม  
(โครงการชลประทานนครราชสีมา) 

๓.๓๒ ๑.๐๘ ๘.๘๐ แนวโนม้
ลดลง 

๑๐ อ่างฯ ล าเชียงไกร (ตอนล่าง) ต.บลัลงัก ์อ.โนนไทย 
ความจุ ๒๗.๒๐ ลา้น ลบ.ม 
(โครงการชลประทานนครราชสีมา) 

๑๔.๖๓ ๒.๔๔ ๑๘.๖๖ แนวโนม้
เพ่ิมข้ึน 

๑๑ อ่างฯ หนองกก ต.พงัเทียม อ.พระทองค า 
ความจุ ๒.๙๗ ลา้น ลบ.ม  
(โครงการชลประทานนครราชสีมา) 

๑.๖๘ ๐.๑๘ ๒.๒๙ แนวโนม้
เพ่ิมข้ึน 



แผนปฏิบติัการดา้นการพฒันาอุตสาหกรรม จงัหวดันครราชสีมา ระยะ ๕ ปี ส าหรับ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หนา้ท่ี ๓๗ 

๑๒ อ่างฯ หว้ยตะคร้อ ต.หนองมะนาว อ.คง ความจุ ๙.๕๐ 
ลา้น ลบ.ม 
(โครงการชลประทานนครราชสีมา) 

๐.๖๖ ๐.๖๑ ๗.๕๕ แนวโนม้
เพ่ิมข้ึน 

๑๓ อ่างฯ หว้ยน ้ าเคม็ ต.หนองแจง้ใหญ่ อ.บวัใหญ่ 
ความจุ ๐.๖๗ ลา้น ลบ.ม  
(โครงการชลประทานนครราชสีมา) 

๐.๒๕ ๐.๑๕ ๐.๖๘ แนวโนม้
ลดลง 

๑๔ อ่างฯ หว้ยยางพะไล ต.บึงพะไล อ.แกง้สนามนาง 
ความจุ ๑๓.๓๐ ลา้น ลบ.ม  
(โครงการชลประทานนครราชสีมา) 

๘.๔๙ ๒.๕๒ ๑๐.๘๗ แนวโนม้
เพ่ิมข้ึน 

๑๕ อ่างฯ บึงกระโตน ต.ประทาย อ.ประทาย 
ความจุ ๕.๕๓ ลา้น ลบ.ม  
(โครงการชลประทานนครราชสีมา) 

๒.๔๓ ๑.๗๕ ๑.๗๕ แนวโนม้
ลดลง 

๑๖ อ่างฯ หว้ยบง ต.ประสุข อ.ชุมพวง 
ความจุ ๑๔.๕๐ ลา้น ลบ.ม  
(โครงการชลประทานนครราชสีมา) 

๖.๑๖ ๓.๔๘ ๘.๗๙ แนวโนม้
ลดลง 

๑๗ อ่างฯ หว้ยสะกาด ต.นิคมพฒันาตนเอง อ.พิมาย 
ความจุ ๓.๕๘ ลา้น ลบ.ม  
(โครงการชลประทานนครราชสีมา) 

๒.๖๙ ๒.๓๕ ๓.๖๖ แนวโนม้
ลดลง 

๑๘ อ่างฯ ล าฉมวก ต.หลุ่งประดู่ อ.หว้ยแถลง 
ความจุ ๒๓.๔๕ ลา้น ลบ.ม  
(โครงการชลประทานนครราชสีมา) 

๑๕.๗๖ 
 

๖.๐๔ ๒๓.๓๗ แนวโนม้
ลดลง 

๑๙ อ่างฯ หว้ยทบัครัว ต.บา้นใหม่ อ.ครบุรี 
ความจุ ๕.๐๐ ลา้น ลบ.ม  
(โครงการชลประทานนครราชสีมา) 

๓.๓๙ ๒.๒๓ ๕.๐๕ แนวโนม้
ลดลง 

๒๐ อ่างฯ หว้ยเพลียก ต.ล าเพลียก อ.ครบุรี 
ความจุ ๑.๕๐ ลา้น ลบ.ม  
(โครงการชลประทานนครราชสีมา) 

๑.๐๑ ๐.๗๗ ๑.๕๓ แนวโนม้
ลดลง 

๒๒ อ่างฯ หว้ยหิน ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง 
ความจุ ๑.๙๕ ลา้น ลบ.ม  
(โครงการชลประทานนครราชสีมา) 

๑.๙๕ ๐.๙๕ ๑.๙๕ แนวโนม้
ลดลง 

๒๓ อ่างฯ หว้ยเตย ต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง 
ความจุ ๔.๔๐ ลา้น ลบ.ม  
(โครงการชลประทานล าปลายมาศ) 

๑.๔๖ ๑.๖๑ ๔.๐๖ แนวโนม้
ลดลง 

๒๔ อ่างฯ น ้ าล าปลายมาศ ต.บา้นราษฎร์ อ.เสิงสาง ความจุ 
๙๘.๐๐ ลา้น ลบ.ม  
(โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาล าปลายมาศ) 

๖๓.๖๑ ๓๙.๔๑ ๙๘.๒๖ แนวโนม้
เพ่ิมข้ึน 

ท่ีมา : โครงการชลประทานนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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 ๙.๓ ปริมาณฝนและปริมาณน า้ท่า  

         ปริมาณฝนค่าเฉล่ียรายปีเท่ากบั ๑,๐๓๗ มิลลิเมตร โดยค่าปริมาณฝนรายปีเฉล่ียท่ีเกิดข้ึนในช่วง

ฤดูฝน ๘๒๐.๙๐ มิลลิเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๙ ของทั้งหมดและมีค่าปริมาณฝนรายปีเฉล่ียท่ีเกิดข้ึนในช่วง

ฤดูแลง้ ๒๑๖.๑๐ มิลลิเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๑ ของทั้งหมด 

               ๙.๔ สถานการณ์น า้ผวิดิน 

๑) อ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่รวม ๔ อ่าง 

รูปภาพท่ี ๕ แสดงการเปรียบเทียบปริมาตรน ้าในอ่างเก็บน ้ า ทั้ง ๔ อ่าง 

 

 
ที่มา : เวปไซตโ์ครงการชลประทานนครราชสมีา https://www.facebook.com/NakhonratchasimaProvincialIrrigationOffice/๒๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๔   
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  ๒) อ่างเก็บน ้าขนาดกลาง รวม ๒๓ อ่าง 

รูปท่ี ๖ แสดงปริมาณน ้าในอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ และขนาดขนาดกลางในพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา 

 
ที่มา : เวปไซต์โครงการชลประทานนครราชสีมา https://www.facebook.com/NakhonratchasimaProvincialIrrigationOffice/๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔   

               ๙.๕ คุณภาพแหล่งน า้ผวิดิน 

      สถานการณ์คุณภาพน ้า  
  ๑) แม่น ้ามูล มาตรฐานตามท่ีกรมควบคุมมลพิษไดป้ระกาศก าหนดประเภทของแหล่งน ้าแม่น ้ า
มูลเป็นแหล่งน ้ าประเภทท่ี ๓ (พอใช้) เป็นแหล่งน ้ าท่ีได้รับน ้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็น
ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเช้ือโรคตามปกติและผ่านกระบวนการการปรับปรุง
คุณภาพน ้าทัว่ไปก่อน และใชเ้พื่อการเกษตร พบวา่ มีคุณภาพน ้าอยูใ่นเกณฑพ์อใชข้ึ้นไป ร้อยละ ๓๓ 
  ๒) แม่น ้ าชี มาตรฐานตามท่ีกรมควบคุมมลพิษได้ประกาศก าหนดประเภทของแหล่งน ้ า     
แม่น ้าชีเป็นแหล่งน ้ าประเภทท่ี ๓ (พอใช)้ เป็นแหล่งน ้าท่ีไดรั้บน ้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็น
ประโยชน์ เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเช้ือโรคตามปกติและผ่านกระบวนการการปรับปรุง
คุณภาพน ้าทัว่ไปก่อน และใชเ้พื่อการเกษตร พบวา่ มีคุณภาพน ้าอยูใ่นเกณฑพ์อใชข้ึ้นไป ร้อยละ ๖๗ 
  ๓) ล าตะคอง ช่วงท่ี ๑ (ตอนล่าง) มาตรฐานตามท่ีกรมควบคุมมลพิษได้ประกาศก าหนด
ประเภทของแหล่งน ้ าล าตะคองเป็นแหล่งน ้ าประเภทท่ี ๔ (เส่ือมโทรม) เป็นแหล่งน ้ าท่ีไดรั้บน ้ าทิ้งจากกิจกรรม
บางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์ เพื่อการอุปโภคบริโภคโดยตอ้งผา่นการฆ่าเช้ือโรคตามปกติและผา่น
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน ้ าเป็นพิเศษก่อน และใช้เพื่อการอุตสาหกรรม พบว่า คุณภาพน ้ าอยู่ในเกณฑ์
เส่ือมโทรมมาก ร้อยละ ๑๐๐ 
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  ๔) ล าตะคอง ช่วงท่ี ๒ (ตอนบน) มาตรฐานตามท่ีกรมควบคุมมลพิษได้ประกาศก าหนด
ประเภทของแหล่งน ้ าล าตะคองเป็นแหล่งน ้ าประเภทท่ี ๓ (พอใช้) เป็นแหล่งน ้ าท่ีได้รับน ้ าทิ้งจากกิจกรรม      
บางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์ เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยตอ้งผ่านการฆ่าเช้ือโรคตามปกติและ
ผา่นกระบวนการการปรับปรุงคุณภาพน ้ าทัว่ไปก่อน และใชเ้พื่อการเกษตร พบวา่ คุณภาพน ้ าอยูใ่นเกณฑ์พอใช้
ข้ึนไป ร้อยละ ๔๖ 
 ๕) ล าชี มาตรฐานตามท่ีกรมควบคุมมลพิษไดป้ระกาศก าหนดประเภทของแหล่งน ้ าให้ล าชี   
อยูใ่นแหล่งน ้ าประเภทท่ี ๒ (ดี) เป็นแหล่งน ้ าท่ีไดรั้บน ้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์ 
เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยตอ้งผา่นการฆ่าเช้ือโรคตามปกติและผา่นกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน ้าทัว่ไป
ก่อนการอนุรักษส์ัตวน์ ้า การประมง การวา่ยน ้าและกีฬาทางน ้า พบวา่ คุณภาพน ้าในเกณฑพ์อใชข้ึ้นไป        ร้อย
ละ ๒๐ 
  ๖) ล าเชียงไกร คุณภาพน ้าอยูใ่นเกณฑพ์อใชข้ึ้นไป ร้อยละ ๔๐ 
  ๗) ล าปลายมาศ คุณภาพน ้าอยูใ่นเกณฑพ์อใชข้ึ้นไป ร้อยละ ๔๐ 
  ๘) ล าสาขาอ่ืนๆ คุณภาพน ้าอยูใ่นเกณฑพ์อใชข้ึ้นไป ร้อยละ ๓๑ 
ทั้งน้ี คุณภาพน ้ าแหล่งน ้ าผิวดินท่ีเปล่ียนแปลงไปในแต่ละปีข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายอย่าง ได้แก่ ปริมาณน ้ าฝน
น ้าท่า น ้ าทิ้งชุมชน การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม เป็นตน้ โดยแหล่งน ้ าท่ีมีคุณภาพเส่ือมโทรมมาโดยตลอด 
คือ ล าตะคองตอนล่าง ซ่ึงไหลผา่นบริเวณอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ปัญหาคุณภาพน ้ าเส่ือมโทรมนั้นเกิด
จากการระบายน ้ าทิ้งจากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ชุมชน เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ซ่ึงไม่ไดผ้่านกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน ้าใหไ้ดม้าตรฐานก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน ้าต่าง ๆ 

ตารางที ่๗  สรุปเกณฑคุ์ณภาพน ้าแหล่งน ้าผวิดินท่ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เกณฑ์ 

คุณภาพน า้ 

สรุปผลคุณภาพน า้ 

ช่วงฤดูน า้น้อย ช่วงฤดูน า้มาก 

คร้ังที ่๑  

(พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

คร้ังที ่๒  

(กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๓) 

คร้ังที ่๓  

(พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

คร้ังที ่๔  

(สิงหาคม ๒๕๖๓) 

 

ดีมาก 
- - - - 

 

ดี 
แม่น ้าชี แม่น ้าชี ล าเชียงไกร - 
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เกณฑ์ 

คุณภาพน า้ 

สรุปผลคุณภาพน า้ 

ช่วงฤดูน า้น้อย ช่วงฤดูน า้มาก 

คร้ังที ่๑  

(พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

คร้ังที ่๒  

(กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๓) 

คร้ังที ่๓  

(พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

คร้ังที ่๔  

(สิงหาคม ๒๕๖๓) 

 

 

พอใช้ 

แม่น ้ามูล,ล าชี, 

ล าตะคองตอนบน 

 

ล าเชียงไกร 

ล าปลายมาศ 
ล าปลายมาศ 

แม่น ้ามูล  

ล าปลายมาศ 

 

 

เส่ือมโทรม 

ล าปลายมาศ, 

ล าเชียงไกร, สาขา

อ่ืนๆ (ล าสะแทด, 

ล าหว้ยเสว,ล าพรม, 

ล าเชิญ) 

แม่น ้ามูล,ล าชี 

ล าตะคองตอนบน 

แม่น ้าชี,สาขาอ่ืนๆ  

(ล าจกัราช,หว้ย

เสนง) 

แม่น ้ามูล,ล าชี 

ล าตะคองตอนบน 

แม่น ้าชี,สาขาอ่ืนๆ  

(ล าเชิญ,ล าจกัราช, 

หว้ยเสนง) 

ล าตะคองตอนบน, 

ล าแม่น ้าชี, 

ล าสาขาอ่ืนๆ (ล า

พรม, ล าหว้ยยาง,ล า

จกัราช, หว้ยเสนง) 

 

 

เส่ือมโทรม

มาก 

ล าตะคองตอนล่าง,  

ล าสาขาอ่ืนๆ (ล าซอ, 

ล าแชะ,ล าหว้ยยาง,  

ล าจกัราช) 

ล าตะคองตอนล่าง,  

ล าสาขาอ่ืนๆ (ล าซอ, 

ล าแชะ,ล าพรม,  

ล าหว้ยเสว) 

ล าตะคองตอนล่าง,  

ล าสาขาอ่ืนๆ (ล า

ซอ, ล าแชะ,ล า

พรม,  

ล าหว้ยเสว) 

ล าตะคองตอนล่าง,  

ล าเชียงไกร, ล า

สาขาอ่ืนๆ (ล าซอ

,ล าพรม,  

ล าหว้ยเสว) 

หมายเหตุ 

เกณฑ์คุณภาพน ้ าดีมากการตรวจวดัโดยรวม(ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป) ไดม้าตรฐานคุณภาพน ้ าแหล่งน ้าผวิดิน
ประเภทท่ี ๒ 

เกณฑ์คุณภาพน ้ าดีการตรวจวดัโดยรวม(ร้อยละ ๕๑ ข้ึนไป) ได้มาตรฐานคุณภาพน ้ าแหล่งน ้ าผิวดิน
ประเภทท่ี ๒  

เกณฑคุ์ณภาพน ้ าพอใชก้ารตรวจวดัโดยรวม(ร้อยละ ๕๑ ข้ึนไป) ไดม้าตรฐานคุณภาพน ้ าแหล่งน ้าผิวดิน
ประเภทท่ี ๓ 

เกณฑ์คุณภาพน ้ าเส่ือมโทรม การตรวจวดัโดยรวม(ร้อยละ ๕๑ ข้ึนไป) ไดม้าตรฐานคุณภาพน ้ าแหล่งน ้ าผิว
ดินประเภทท่ี ๔  

เกณฑ์คุณภาพน ้ าเส่ือมโทรมมาก การตรวจวดัโดยรวม(ร้อยละ ๕๐ข้ึนไป) ไม่ไดม้าตรฐานคุณภาพน ้ า
แหล่งน ้าผวิดินประเภทท่ี ๔  

 แหล่งน ้ าท่ีมีคุณภาพน ้ าเส่ือมโทรมมาอย่างต่อเน่ืองโดยตลอด คือ ล าตะคองตอนล่าง (ช่วงท่ี ๑)  

ตั้งแต่ฝายกนัผม ต าบลพะเนา อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา จนถึง ฝายคนชุม บา้นคนชุม ต าบลปรุใหญ่ 
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อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา สาเหตุน่าจะเกิดจากการระบายน ้าทิ้งจากกิจกรรมต่างๆ เช่น ชุมชน 

เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ซ่ึงน ้ าท่ีไหลลงนั้นยงัไม่ผ่านกระบวนการบ าบดัหรือปรับปรุงคุณภาพน ้ าก่อน 

ทั้งน้ี คุณภาพน ้ าแหล่งน ้ าผิวดินท่ีเปล่ียนแปลงไปในแต่ละปีข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายอย่าง ไดแ้ก่  ฤดูกาล ปริมาณ

น ้าฝน ปริมาณน ้าทิ้ง เป็นตน้  

ตารางที ่๘ แสดงระบบบ าบดัน ้าเสีย 

สถานทีบ่ าบัดน า้เสีย จ านวนพืน้ที ่(ไร่) ระบบบ าบัดน า้เสีย 

๑.  เทศบาลนครนครราชสีมา อ าเภอเมือง 

จงัหวดันครราชสีมา 

๓๐๘ ไร่ บ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) 

๒.  เทศบาลเมืองปากช่อง อ าเภอปากช่อง 

จงัหวดันครราชสีมา 

๑๓๓ ไร่ บ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) 

๓.  เทศบาลเมืองบวัใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่   

จงัหวดันครราชสีมา 

๖๑ ไร่ บ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) 

๔. เทศบาลต าบลขามทะเลสอ อ าเภอขาม

ทะเลสอ จงัหวดันครราชสีมา 

๖.๔๖ ไร่ บ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond)

และบึงประดิษฐ์ 

๕. เทศบาลต าบลตลาดแค อ าเภอโนนสูง 

จงัหวดันครราชสีมา 

- บ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond)  

๖. เทศบาลต าบลกุดจิก อ าเภอสูงเนิน

จงัหวดันครราชสีมา 

๓ ไร่ บ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) 

         

   ๑๐) น า้บาดาล 

          ปริมาณน ้าบาดาลท่ีกกัเก็บของพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา มีประมาณ ๔๔,๓๐๐ ลา้นลูกบาศก์เมตร 

ปริมาณท่ีสามารถน ามาใชไ้ดป้ระมาณ ๑,๔๘๐ ลา้นลูกบาศกเ์มตรต่อปี โดยมีปริมาณน ้าท่ีเพิ่มเติม         ในแต่ละ

ปีประมาณ ๒,๑๖๐ ล้านลูกบาศก์เมตร การพฒันาน ้ าบาดาลข้ึนมาใช้ไม่ควรพฒันาจนใกล้เคียงกบัศกัยภาพ 

เน่ืองจากหลายพื้นท่ีมีความเส่ียงในเชิงคุณภาพโดยเฉพาะเร่ืองความเค็มและอาจท าให้เกิดการแพร่กระจายของ

ความเคม็ดว้ย 
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รูปภาพท่ี ๗ แสดงแผนท่ีน ้าบาดาลในเขตพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ๑๑) ขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 

   ปริมาณขยะมูลฝอย 

       จงัหวดันครราชสีมา มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนรวม ๒,๕๒๒.๙๙ ตนั/วนั โดยมีองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินท่ีให้บริการเก็บขนรวม ๒๐๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๒ มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีไดรั้บบริการเก็บขน

รวม ๙๑๗.๕๑ ตนั/วนั หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๖.๓๗ ของปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน  โดยมีขยะมูลฝอยท่ีถูกน าไปก าจดั

อย่างถูกตอ้ง จ านวน ๕๖๐.๕๒ ตนั/วนั คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๐๙ ของปริมาณขยะท่ีเก็บขนทั้งหมด หรือ  คิดเป็น

ร้อยละ ๒๒.๒๒ ของปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน นอกจากน้ียงัพบว่า มีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีไม่มี     การ

ให้บริการจดัการขยะมูลฝอย จ านวน ๑๒๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๘ โดยมีปริมาณขยะท่ีก าจดัไม่ถูกต้อง 

(ปริมาณขยะท่ีเก็บขนแต่ก าจดัไม่ถูกต้อง และปริมาณขยะท่ีไม่มีการให้บริการ) จ  านวน ๖๗๒.๒๒ ตนั/วนั      

คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖๔ ของปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนทั้ งหมด และมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีถูกน าไปใช้ประโยชน์

ประมาณ ๑,๒๙๐.๒๕ ตนั/วนั คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๑๔ ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน  

 

 



แผนปฏิบติัการดา้นการพฒันาอุตสาหกรรม จงัหวดันครราชสีมา ระยะ ๕ ปี ส าหรับ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หนา้ท่ี ๔๔ 

ตารางที ่๙ แสดงปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน 

ปริมาณขยะ 

ท่ีเกิดข้ึน 

(ตนั/วนั) 

จ านวน 

อปท.  

ท่ีมีการ

ใหบ้ริการ

(แห่ง) 

จ านวน อปท.  

ท่ีไม่มีการ

ใหบ้ริการ

(แห่ง) 

ปริมาณขยะท่ี

เก็บขน 

ไปก าจดั 

(ตนั/วนั) 

ปริมาณขยะ 

ท่ีก าจดั

ถูกตอ้ง(ตนั/

วนั) 

ปริมาณขยะ 

ท่ีก าจดั 

ไม่ถูกตอ้ง

(ตนั/วนั) 

ปริมาณ 

ขยะท่ีถูก

น าไปใช้

ประโยชน์ 

(ตนั/วนั) 

๒,๕๒๒.๙๙ ๒๐๕ ๑๒๘ ๙๑๗.๕๑ ๕๖๐.๕๒ ๖๗๒.๒๒ ๑,๒๙๐.๒๕ 

ท่ีมา : รายงานสถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล้อม ปี ๒๕๖๓ ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี ๑๑ (นครราชสีมา) 
 

  ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม 

   จงัหวดันครราชสีมามีศูนยก์ าจดัขยะมูลฝอยรวม จ านวนทั้งส้ิน ๖ แห่ง ได้แก่ เทศบาลนคร

นครราชสีมา เทศบาลต าบลสูงเนิน เทศบาลเมืองเมืองปัก เทศบาลเมืองสีคิ้ว เทศบาลต าบลด่านขุนทด และ

เทศบาลต าบลแชะ โดยพบวา่สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยทั้งหมดมีปริมาณขยะมูลฝอยสะสมรวม ๘๓,๙๓๔ ตนั  

ตารางที ่๑๐ แสดงศูนยก์ าจดัขยะมูลฝอยรวม 

ล าดบั 
องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน 
ระบบ 

ศกัยภาพ

การรองรับ 

(ตนั/วนั) 

ปริมาณขยะ

เฉล่ียเขา้สถานท่ี

ก าจดั (ตนั/วนั) 

จ านวน อปท. 

ท่ีเขา้ร่วม

(แห่ง) 

สถานะ 

ปัจจุบนั 

๑ เทศบาลนคร

นครราชสีมา 

ผสมผสาน ๒๓๐ ๔๕๐ ๓๔ เปิด 

๒ เทศบาลต าบลสูงเนิน ผสมผสาน ๕๐ ๕๐ ๑๕ เปิด 

๓ เทศบาลเมืองเมืองปัก MBT ๒๕ ๑๘ (เทกอง) ๑ ปิด 

๔ เทศบาลเมืองสีคิ้ว MBT / 

Semi-

aerobic 

๒๕ ๑๕ ๑ เปิด 

๕ เทศบาลต าบล 

ด่านขนุทด 

MBT ๒๕ ๒๐  

(เทกอง) 

๒ ปิด 

๖ เทศบาลต าบลแชะ MBT ๒๕ ๕.๖๔ (เทกอง) ๒ ปิด 

ท่ีมา : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวดันครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 



แผนปฏิบติัการดา้นการพฒันาอุตสาหกรรม จงัหวดันครราชสีมา ระยะ ๕ ปี ส าหรับ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หนา้ท่ี ๔๕ 

- สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ 
(๑) แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์/ธรรมชาติ 

   ๑) อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  ตั้งอยู ่ที ่อ  าเภอปากช่อง และยงัอยู ่ในเขตพื้นที ่ของอีก ๓ 
จงัหวดั นครนายก สระบุรี และปราจีนบุรี 

   ๒) น ้าตกมวกเหล็ก อยู่ท่ีอ  าเภอปากช่อง และอยู่ในเขตพื้นท่ีของจงัหวดัสระบุรี 
๓) น ้าตกปักธงชยั ห่างจากตวัจงัหวดัประมาณ ๕๕ กิโลเมตร 
๔) น ้ าตกวะภูแกว้ อยู ่ในเขตอ าเภอสูงเนิน แยกลงไปจากถนนมิตรภาพที่ต  าบลมะเกลือ

ใหม่ไปอีกประมาณ ๑๕ กิโลเมตร 
๕) อ่างเก็บน ้ าล าตะคอง เป็นโครงการอ่างเก็บน ้ าขนาดใหญ่ อยู ่ริมถนนมิตรภาพบริเวณ

ต าบลลาดบวัขาว อ าเภอสี คิ ้ว  เร่ิมสร้างเมื ่อปี  พ .ศ. ๒๕๐๗ เสร็จในปี  พ.ศ. ๒๕๑๕ ในเงิน
งบประมาณ ๒๔๙ ลา้นบาท จุน ้าได ้๓๑๐ ลูกบาศก์เมตร สามารถส่งไปยงัพื้นท่ีนาได ้๒๓๘,๐๐๐ ไร่ 

๖) อ่างเก็บน ้าล าพระเพลิง อยู่ในเขตอ าเภอปักธงชยั 
๗) ไทรงาม (อ าเภอพิมาย) เป็นตน้ไทรขนาดใหญ่ซ่ึงงดงามมาก มีอายุประมาณ ๓๕๐ ปี 

เหมาะกบัการพกัผ่อนชมทิวทศัน์ ตั้งอยู่ฝ่ังแม่น ้ามูล ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอพิมาย ๒ กิโลเมตร 
๘) อ่างเก็บน ้าซับประดู่ ตั้งอยู่หมู่ท่ี ๖ ถนนมิตรภาพ ต าบลมิตรภาพ อ าเภอสีคิ้ว 
๙) สวนสัตวน์ครราชสีมา ลกัษณะเป็นแบบซาฟารี พื้นที่ ๕๔๕ ไร่ ตั้งอยู่ท่ี ต  าบลไชยมงคล 

อ าเภอเมืองนครราชสีมา ถนนสายนครราชสีมา - ปักธงชยั ระยะทาง ๑๘ กิโลเมตร 
๑๐) อุทยานไมก้ลายเป็นหิน ตั้งอยู่ที่บา้นโกรกเดือนห้า หมู่ที่ ๗ ต าบลสุรนารี อ าเภอเมือง

นครราชสีมา จ านวนกว่า ๑๐,๐๐๐ ช้ิน อายุประมาณ ๑ – ๗๐ ลา้นปี 
๑๑) ศูนยว์ฒันธรรมผา้ไหมปักธงชยั อยู่ในเขตต าบลเมืองปัก อ าเภอปักธงชยั 
๑๒) หาดชมตะวนั อยู่ในอ าเภอเสิงสาง 
๑๓) หาดจอมทอง อยู่เหนืออ่างเก็บน ้ าเขื่อนล ามูลบน ชายหาดมีความยาวประมาณ  ๔๐๐ 

เมตร และกวา้งประมาณ ๑๐๐ เมตร 
 (๒) แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอารยธรรม  
ตารางที่๑๑  แสดงรายช่ือแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์และอารยธรรมในจงัหวดันครราชสีมา 

จังหวดั แหล่งท่องเที่ยวหลกั แหล่งท่องเที่ยวรอง 
แหล่งท่องเที่ยวรอง 

ประเภทศิลปะวฒันธรรม 
แหล่งท่องเที่ยวเสริม 

นครราชสีมา 
( ๓๕ แห่ง) 

๑.ปราสาทหินพนม
วนั 
๒.ปราสาทหินพิมาย 

๑. ปรางคพ์ะโค 
๒. กู่พราหมณ์จ าศีล 
๓. ปราสาทนางร า 
๔. กุฏิฤาษีนอ้ย 
๕. แหล่งหินดดัสีคิ้ว 
๖. ปราสาทโนนกู่ 
๗. ปราสาทเมืองแขก 
๘. ปราสาทเมืองเก่า 
๙. โบราณสถานเมือง
เสมา 
๑๐. ปราสาทหิน 

๑. แหล่งโบราณคดีบา้นปราสาท 
๒. พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ 
พิมาย 
๓. พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ 
มหาวีรวงศ ์
๔. หมู่บา้นด่านเกวียน 

๑. อนุสาวรียท์า้วสุรนารี 
๒. อนุสรณ์สถานวีรกรรม 
บา้นทุ่งสมัฤทธ์ิ 
๓. วดัเขาจนัทร์งาม (ภาพเขียนสี
โบราณ 
บนเพิงผาหิน) 
๔. วดัธรรมจกัรเสมาราม 
(พระพทุธรูปปางไสยยาสน์) 
๕. วดัศาลาลอย (อุโบสถแบบศิลปะ
ไทยประยกุต)์ 
๖. ศูนยว์ฒันธรรมสถาบนั ราชภฏั
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จังหวดั แหล่งท่องเที่ยวหลกั แหล่งท่องเที่ยวรอง 
แหล่งท่องเที่ยวรอง 

ประเภทศิลปะวฒันธรรม 
แหล่งท่องเที่ยวเสริม 

บา้นถนนหกั 
๑๑. ปราสาทห้วยแคน 

นครราชสีมา 
๗. สวนน ้าบุ่งตาหลัว่ 
เฉลิมพระเกียรติ 
๘. หมู่บา้นปลูกหม่อน 
เล้ียงไหมบา้นหลุ่งประดู่สามคัคี 
๙. พิพิธภณัฑไ์มก้ลายเป็นหิน ชา้ง
ดึกด าบรรพแ์ละไดโนเสาร์ 
๑๐. ประตูชุมพล 
๑๑. วดับา้นไร่ 
๑๒. วดัโนนกุ่ม 
(วิหารหลวงพ่อโต) 
๑๓. ศูนยว์ฒันธรรมผา้ไหม 
ปักธงชยั 
๑๔. อุทยานแห่งชาติ 
เขาใหญ่ 
๑๕. เข่ือนล าตะคลอง 
๑๖. โฮมสเตยบ์า้นปราสาท 
๑๗. สวนสตัวน์ครราชสีมา 
๑๘ ฟาร์มโชคชยั 

ท่ีมา: ส านกังานท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัในกลุ่มจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
ขอ้มูลสถิติท่ีส าคญัเชิงพื้นท่ีของจงัหวดันครราชสีมา 

ตารางที่ ๑๒ แสดงขอ้มูลสถิติท่ีส าคญัเชิงพื้นท่ีของจงัหวดันครราชสีมา 
ตัวช้ีวัด ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๑ อตัราเพ่ิมของประชากร ๐.๔ ๐.๓ ๐.๑ ๐.๓ ๐.๓ 
๒ ความหนาแน่นของประชากรต่อ ตร.กม. ๑๒๗.๙ ๑๒๘.๓ ๑๒๔.๔ ๑๒๘.๘ ๑๒๙.๑ 
๓ อตัราส่วนเพศ ชายต่อหญิง ๙๗.๗ ๙๗.๖ ๙๗.๓ ๙๗.๓ ๙๗.๑ 
๔ อตัราเจริญพนัธ์ุ      
๕ อตัราเกิดต่อประชากร ๑,๐๐๐ คน ๑.๖ ๑.๖ ๑.๖ ๑.๖ - 
๖ อตัราตายต่อประชากร ๑,๐๐๐ คน ๙.๙ ๘.๖ ๙ ๘.๘ ๘.๗ 
๗ อตัราการตายของทารกต่อการเกิดมี

ชีพ ๑,๐๐๐ คน 
๖.๘ ๗.๐ ๗.๔ ๗.๐ ๗.๓ 

๘ อตัราการตายของมารดาต่อการเกิดมี
ชีพ ๑๐๐,๐๐๐ คน 

๖.๐ ๖.๑ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๔ 

๙ อตัราส่วนประชากรต่อแพทย ์๑ คน ๓,๖๑๐ ๔,๕๒๔ ๔,๓๑๗ ๔,๒๑๗ ๓,๐๓๗ 
๑๐ อตัราการวา่งงาน ๑.๕ ๑.๗ ๑.๘ ๒.๑ ๐.๘ 
๑๒ อตัราการมีงานท า ๖๙.๗ ๖๗.๔ ๖๕.๕ ๖๖.๗ ๖๓.๕ 
๑๓ อตัราเพ่ิมของผูมี้งานท า -๑๒.๒ -๒.๘ -๒.๕ ๒.๒ -๔.๕ 
๑๔ อตัราการมีส่วนร่วมในก าลงัแรงงาน ๗๐.๗ ๖๙.๑ ๖๕.๖ ๖๕.๔ ๖๔.๑ 
๑๕ อตัราค่าจา้งรายวนั ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๒๐ ๓๒๐ 
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ตัวช้ีวัด ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
๑๖ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน - ๒๖,๓๗๖ - ๒๔,๔๒๙ - 
๑๗ ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือน ๑๗,๗๗๑ ๑๕,๖๔๕ ๑๘,๔๘๙ ๑๗,๘๔๑ ๑๘,๑๙๖ 
๒๑ อตัราการขยายตวัของผลิตภณัฑม์วลรวม

จงัหวดั ณ ราคาประจ าปี 
๐.๑ ๑.๖ ๓.๙ -๐.๕ ๔.๓ 

๒๒ ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดัต่อหวั ๙๘,๓๒๒ ๑๐๐,๘๕๓ ๑๐๕,๖๑๘ ๑๑๐,๓๐๑ ... 
๒๓ สดัส่วนของเน้ือท่ีถือครองท าการเกษตรต่อ

เน้ือท่ีทั้งหมด 
๐.๗ ๐.๗ ๐.๗ ๐.๗ - 

๒๔ อตัราการเปล่ียนแปลงของรถจดทะเบียน 
(สะสม) ตาม พรบ.รถยนต ์พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๓๕.๓ ๑.๔ ๐.๑ ๐.๔ ๓.๑ 

๒๕ สดัส่วนของประชากรอาย ุ๖ ปีข้ึนไปท่ีใช้
คอมพิวเตอร์ 

๓๕.๐ ๓๒.๓ ๓๐.๑ ๒๗.๐ ๒๓.๙ 
๒๖ สดัส่วนของประชากรอาย ุ๖ ปีข้ึนไปท่ีใช้

อินเทอร์เน็ต 
๓๑.๕ ๓๖.๕ ๔๓.๘ ๕๐.๕ ๕๒.๐ 

๒๗ สดัส วนของประชากรอาย ุ๖ ปีข้ึนไปท่ีมี
โทรศพัทมื์อถือ 

๗๕.๓ ๗๗.๔ ๗๖.๘ ๘๓.๘ ๗๙.๘ 

๒๘ อตัราการเปล่ียนแปลงของนกัท่องเท่ียวไทยท่ี

เดินทางมายงัจงัหวดั  

๓.๘ ๑๑.๖ ๕.๖ ๘.๐ ๖.๓ 

๒๙ อตัราการเปล่ียนแปลงของนกัท่องเท่ียว

ต่างประเทศท่ีเดินทางมายงัจงัหวดั 

๓.๙ ๗.๑ ๔.๐ ๒๔ ๔.๘ 

๓๐ อตัราการเปล่ียนแปลงของผูจ้ดทะเบียนนิติ

บุคคลท่ีคงอยู ่

๗.๙ ๑๑.๒ ๑๓.๑ ๑๓.๑ ๑๑.๖ 

๓๑ สดัส่วนพ้ืนท่ีป่าไมต้อ่พ้ืนท่ีจงัหวดั ๑๕.๐ ๑๕.๑ ๑๕.๑ ๑๕.๓ - 

ท่ีมา : รายงานสถิติจงัหวดันครราชสีมา พ.ศ.๒๕๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวดันครราชสีมา 

๓.๑.๒  การวเิคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
-   ข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่นจังหวดันครราชสีมา  
- ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ 
จงัหวดันครราชสีมาไดม้อบหมายให้อ าเภอทั้ง ๓๒ อ าเภอ จดัการประชุมประชาคมเพื่อรับทราบขอ้มูล

สภาพปัญหา ความตอ้งการของพื้นท่ี โดยใชห้ลกัการบริหารงานยทุธศาสตร์ “กลุ่มอ าเภอ” เป็นรูปแบบใหม่ของ
การบริหารงานแบบบูรณาการของจงัหวดั เพื่อให้มีความเหมาะสมมากข้ึนในรูปของการรวมกลุ่มอ าเภอท่ีมี
ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงในด้านต่างๆเข้าด้วยกนั ซ่ึงจะช่วยให้การวางกรอบการพฒันาและการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรเป็นไปอยา่งมีระบบและร่วมกนัแกไ้ขปัญหาระหวา่งอ าเภอไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  โดยมีหลกัเกณฑ์
และแนวทางในการรวมกลุ่มอ าเภอ ๓ ประการ คือ  
   ๑) ยดึลกัษณะเขตพื้นท่ีมีเส้นทางคมนาคมและรอยต่อระหวา่งอ าเภอเช่ือมโยงถึงกนั  
   ๒) มีศกัยภาพในการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์และทิศทางการพฒันาอ าเภอท่ีสอดคลอ้งเก้ือหนุนกนั 
   ๓) มีความเก่ียวเน่ืองทางเศรษฐกิจ การผลิต การคา้ และการลงทุนเพื่อมูลค่าเพิ่มและการไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนัร่วมกัน รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนท่ีจ าเป็นต้องอาศยัความร่วมมือกันระหว่างอ าเภอ โดย
แบ่งกลุ่มอ าเภอออกเป็น ๖ กลุ่ม ดงัน้ี 
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(๑) อ าเภอเมืองนครราชสีมา* อ าเภอสีคิ้ว อ าเภอปากช่อง อ าเภอสูงเนิน  
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ และอ าเภอขามทะเลสอ 

(๒) อ าเภอโชคชยั* อ  าเภอปักธงชยั อ าเภอวงัน ้าเขียว อ าเภอครบุรี และอ าเภอเสิงสาง 
(๓) อ าเภอพิมาย* อ าเภอชุมพวง อ าเภอโนนแดง อ าเภอประทาย อ าเภอล าทะเมนชยั  

และอ าเภอเมืองยาง 
(๔) อ าเภอจกัราช* อ าเภอโนนสูง อ าเภอหว้ยแถลง อ าเภอหนองบุญมาก และ 

อ าเภอโนนไทย 
(๕) อ าเภอด่านขุนทด* อ าเภอเทพารักษ ์อ าเภอพระทองค า และอ าเภอขามสะแกแสง 
(๖) อ าเภอบวัใหญ่* อ าเภอบวัลาย อ าเภอแกง้สนามนาง อ าเภอสีดา อ าเภอบา้นเหลือม และ

อ าเภอคง 
รวมทั้งทางจงัหวดัได้จดัประชุมประชาคมในแต่ละอ าเภอดว้ย เพื่อรับทราบสถานการณ์ปัญหา ความ

ตอ้งการ และแนวทางการพฒันาพื้นท่ี โดยแบ่งเป็นดา้นเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ความมัน่คง และการบริหารจดัการ สรุปผลดงัน้ี 
 

      (๑) ด้านเศรษฐกจิ 
             ๑.๑ จดัหาแหล่งกกัเก็บ และพฒันาระบบส่งน ้าทั้งในเขตและนอกเขตชลประทานเพื่อการ
เกษตรกรรมให้เพียงพอทุกฤดูกาลในพื้นท่ี ๓๒ อ าเภอ 
                      ๑.๒ ก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่งทั้งใน และระหวา่งหมู่บา้น/ชุมชน ต าบล 
อ าเภอ ใหส้ะดวกปลอดภยั และรวดเร็วในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ใหค้รอบคลุมพื้นท่ี ๓๒ อ าเภอ  
                     ๑.๓ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัใหก้บัประชาชน ในพื้นท่ี ๓๒ อ าเภอ 
         (๒) ด้านสังคม 
            ๒.๑ แกไ้ขปัญหาความยากจนและความเหล่ือมล ้าของรายไดใ้นพื้นท่ี ๓๒ อ าเภอ 
            ๒.๒ จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างทั่วถึงในพื้นท่ี      
๓๒ อ าเภอ 
            ๒.๓ การขยายผลโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ในพื้นท่ี ๓๒ อ าเภอ 
          (๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

          ๓.๑ จดัให้มีการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู ป้องกนั และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งทัว่ถึง
และจริงจงั ต่อเน่ืองในพื้นท่ี ๓๒ อ าเภอ 

          ๓.๒ จดัให้มีระบบการก าจดัขยะอยา่งทัว่ถึง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเพียงพอในพื้นท่ี    ๓๒ 
อ าเภอ 

          ๓.๓ ลดการใชพ้ลงังานเช้ือเพลิงและพลงังานไฟฟ้า ในพื้นท่ี ๓๒ อ าเภอ 

         (๔) ด้านความมั่นคง 
          ๔.๑ เสริมสร้างความมัน่คงเพื่อปกป้องสถาบนัหลกัของชาติในพื้นท่ี ๓๒ อ าเภอ 
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          ๔.๒ การป้องกนัและปราบปรามปัญหายาเสพติด แรงงานต่างดา้ว การคา้มนุษย ์การบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การก่อการร้ายและอาญากรรมขา้มชาติ การป้องกนัภยัคุกคามรูปแบบใหม่ 
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยัพิบติั การป้องกนัและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในจงัหวดั การป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาสาธารณภยัในพื้นท่ี ๓๒ อ าเภอ 
         (๕) ด้านบริหารจัดการภาครัฐ 
                    ๕.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติัราชการของขา้ราชการ พนกังาน ลูกจา้ง ของรัฐเพื่อรองรับ MICE 
city, Smart city, Dry port และดา้นอ่ืน ๆ เพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจของประชาชน ในพื้นท่ี ๓๒ อ าเภอ 
                   ๕.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการพฒันาองค์กร รองรับ MICE city, Smart city, Dry port และ    ดา้นอ่ืนๆ 
เพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจของประชาชนในพื้นท่ี ๓๒ อ าเภอ 

- ข้อมูลการวเิคราะห์ศักยภาพของจังหวดันครราชสีมา 

 (๑)   ด้านเศรษฐกจิ 
ผลติภัณฑ์มวลรวมจังหวดั (Gross Provincial Product: GPP) 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจงัหวดั (Gross Provincial Product : GPP) ณ ราคาประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ (Current 

Market Prices) ของจงัหวดันครราชสีมา มีมูลค่า ๓๐๓,๙๙๖ ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนท่ีมีมูลค่า   ๒๙๙,๗๑๔ ลา้น
บาท คิดเป็นมูลค่ารวม ๔,๒๘๒ ล้านบาท และคิดเป็นร้อยละ ๑.๔๓ โดยมูลค่าสูงเป็นล าดับท่ี ๑ ของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และเป็นล าดบัท่ี ๑๒ ของประเทศ (ล าดบัท่ี ๑ ของประเทศ คือ กรุงเทพมหานคร ท่ีมูลค่า 
๘,๐๒๐,๙๓๕ ลา้นบาท)  

โครงสร้างของผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดั (GPP) ของจงัหวดันครราชสีมา ณ ราคาประจ าปี พ.ศ.
๒๕๖๒ (Current Market Prices) สรุปได ้ดงัน้ี 

๑) ภาคการเกษตรมีมูลค่า ๔๐,๗๔๕ ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนที่มีมูลค่า ๔๔,๐๔๒ ลา้นบาท      
คิดเป็นมูลค่า ๓,๒๙๗ ลา้นบาท และคิดเป็นร้อยละ ๗.๔๙ 

๒) ภาคนอกการเกษตร มีมูลค่า ๒๖๓,๒๕๑ ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนที่มีมูลค่า ๒๕๕,๖๗๒
ลา้นบาท สาขาที่มีมูลค่าสูงสุด คือ สาขาการบริการมีมูลค่า ๑๖๑,๒๑๒ ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนที่มีมูลค่า 
๑๕๓ ,๙๑๗ ล า้นบาท เป็นผลมาจากเพิ ่มจ านวนร้านคา้ขายปลีกและขายส่งฯและการขยายตวัของ
ห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ในพื้นท่ี รองลงมา คือ สาขาอุตสาหกรรม มีมูลค่า ๑๐๒,๐๓๙ ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจาก
ปีก่อนที่มีมูลค่า ๑๐๑,๗๕๕ ลา้นบาท เป็นผลมาจากการเพิ่มข้ึนของจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมและการเพิ่ม
เงินทุน 
               จงัหวดันครราชสีมา มีรายได้ต่อหัวต่อปี (GPP per capita) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ คิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 
๑๒๑,๐๖๘ บาท สูงเป็นล าดบัท่ี ๒ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และเป็นล าดบัที่ ๓๖ ของประเทศ โดยเพิ่มข้ึนจาก
ปีก่อนท่ีมีมูลค่าเท่ากบั ๑๑๙,๑๘๙ บาท คิดเป็นมูลค่า ๑,๘๗๙ บาท และคิดเป็นร้อยละ ๑.๕๘ 

               การวิเคราะห์แนวโนม้ของขอ้มูล พบวา่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดันครราชสีมา (๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) 
มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนจากภาคนอกเกษตรกรรม โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนจากสาขาการท าเหมืองแร่และ
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เหมืองหิน และสาขาการไฟฟ้า ก๊าซและการประปา ภาคบริการเพิ่มข้ึนจากสาขาการขายส่ง การขายปลีก การ
ซ่อมแซมยานยนต ์รถจกัยานยนต ์สาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินคา้ และการคมนาคม สาขาโรงแรมและ 
ภตัตาคาร สาขาขอ้มูลข่าวสารและการส่ือสาร สาขากิจการทางการเงินและการประกนัภยั สาขาการบริหาร
และการสนบัสนุน สาขาการบริหารราชการและการป้องกนัประเทศ รวมทั้งการประกนัสังคมภาคบงัคบั และ
สาขาดา้นสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ ส าหรับภาคเกษตรกรรมมีแนวโนม้ชะลอลงเป็นผลมาจากภาวะ
แลง้ 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดันครราชสีมา ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประมาณการวา่จะขยายตวัในอตัราท่ี
ชะลอตวัลงอยูที่ ่ร้อยละ ๒.๐ ตามการชะลอตวัลงของภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและภาคเกษตรกรรม 
ส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๔ คาดการณ์วา่จะหดตวัร้อยละ ๖.๐ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ท าให ้กิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลง ส่งผลกระทบต่อทุกภาคการผลิต โดยเฉพาะ            
ภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม ขณะที่ภาคเกษตรกรรมมีแนวโนม้ เพิ่มข้ึนจากปริมาณน ้ าฝนที่มีมากกวา่           
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ตารางที ่๑๓ แสดงมูลค่าผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดัจงัหวดันครราชสีมา (Gross Provincial Product : GPP) 
ณ ราคาประจ าปี (Current Market Prices) ระหวา่งปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒  

 
ท่ี 

รายการ 
(ผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดั GPP) 

ขอ้มูล ปี พ.ศ. 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

 ภาคเกษตรกรรม ๓๙,๙๔๙ ๓๙,๖๐๘ ๔๔,๐๔๒ ๔๐,๗๔๕ 
๑. เกษตรกรรม การป่าไมแ้ละประมง ๓๙,๙๔๙ ๓๙,๖๐๘ ๔๔,๐๔๒ ๔๐,๗๔๕ 
 ภาคนอกเกษตรกรรม ๒๒๒,๘๙๒ ๒๓๗,๘๙๖ ๒๕๕,๖๗๒ ๒๖๓,๒๕๑ 
๒. การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน ๒,๘๑๖ ๒,๖๗๓ ๒,๗๕๖ ๓,๔๐๑ 
๓. การผลิต ๗๒,๙๖๔ ๘๑,๐๐๕ ๘๖,๘๙๖ ๘๓,๓๗๓ 
๔. การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา ๖,๘๐๕ ๗,๒๑๘ ๑๑,๑๒๑ ๑๔,๒๐๓ 
๕. การจดัหาน ้าและการบ าบดัน ้าเสีย ๘๔๑ ๙๙๑ ๙๘๒ ๑,๐๖๒ 
๖. การก่อสร้าง ๑๔,๒๕๔ ๑๔,๖๑๑ ๑๔,๒๐๘ ๑๔,๑๗๔ 
๗. การขายส่ง การขายปลีก การ

ซ่อมแซมยานยนต ์รถจกัยานยนต ์
๓๖,๘๖๒ ๓๙,๑๖๗ ๔๓,๑๔๓ ๔๔,๓๖๓ 

๘. การขนส่ง สถานท่ีเก็บสินคา้ และ
การคมนาคม 

๖,๕๒๙ ๗,๓๗๗ ๗,๗๓๕ ๘,๔๔๗ 

๙. โรงแรม และ ภตัตาคาร ๔,๑๐๘ ๕,๑๘๖ ๕,๙๑๗ ๖,๗๙๓ 
๑๐. ขอ้มูลข่าวสารและการส่ือสาร ๑,๘๐๐ ๒,๐๖๙ ๒,๓๘๗ ๒,๘๗๗ 
๑๑. กิจการทางการเงินและการ

ประกนัภยั 
๑๕,๗๕๙ ๑๖,๔๐๔ ๑๗,๒๓๗ ๑๘,๑๓๓ 



แผนปฏิบติัการดา้นการพฒันาอุตสาหกรรม จงัหวดันครราชสีมา ระยะ ๕ ปี ส าหรับ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หนา้ท่ี ๕๑ 

ท่ีมา : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 (๒)  ด้านเกษตรกรรม 

จากการวิเคราะห์สัดส่วนมูลค่า GPP ภาคการเกษตรปี ๒๕๖๒ มีมูลค่า ๔๐,๗๔๕ลา้นบาท 
ลดลงจากปีก่อนท่ีมีมูลค่า ๔๔,๐๔๒ลา้นบาทคิดเป็นร้อยละ ๗.๔๙ ลดลงจากปีก่อน เน่ืองจากพื้นท่ีท าการ
เกษตรกรรมลดลง รวมทั้งผลผลิตต่อไร่ลดลง มีความส าคญัรองจากด้านอุตสาหกรรม แต่ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนส่วนใหญ่ของจงัหวดั เน่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จงัหวดันครราชสีมา 
จึงมุ่งเนน้ท่ีจะส่งเสริม และปรับปรุงการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ขา้ว มนัส าปะหลงั ขา้วโพดเล้ียง
สัตว ์และออ้ย โรงงาน รวมทั้งสัตวเ์ศรษฐกิจไดแ้ก่ โคเน้ือ ไก่พื้นเมือง สุกร ฯลฯ โดยใชน้วตักรรมใหม่ รวมทั้ง
ปรับปรุง และจดัหาแหล่งน ้ าเพื่อการเกษตร ตลอดจนปรับปรุงและก่อสร้างเส้นทางคมนาคมขนส่งผลผลิต ทาง
การเกษตร เพื่ออ านวยความสะดวกในการขนส่งผลผลิต และลดระยะเวลาในการขนส่ง 

 
 
 

 
ท่ี 

รายการ 
(ผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดั GPP) 

ขอ้มูล ปี พ.ศ. 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑๒ กิจการดา้นอสังหาริมทรัพย ์ การให้
เช่า และกิจกรรมทางธุรกิจ 

๘,๘๓๔ ๙,๐๕๕ ๙,๔๔๐ ๙,๒๑๑ 

๑๓ กิจกรรมทางดา้นวิชาชีพและ
เทคนิค 

๓๔๙ ๓๗๗ ๔๑๗ ๔๗๙ 

๑๔ การบริหารและการสนบัสนุน ๙๙๑ ๑,๑๑๘ ๑,๒๐๘ ๑,๒๙๖ 
๑๕ การบริหารราชการและการป้องกนั

ประเทศรวมทั้งการประกนัสังคม
ภาคบงัคบั 

๑๖,๙๐๘ ๑๗,๖๑๔ ๑๘,๘๕๗ ๑๙,๕๓๐ 

๑๖ การศึกษา ๒๒,๓๐๒ ๒๑,๕๕๗ ๒๐,๘๘๐ ๒๒,๕๔๙ 
๑๗ งานดา้นสุขภาพ และงานสังคม

สงเคราะห์ 
๗,๖๗๙ ๘,๒๓๒ ๙,๑๐๕ ๙,๘๖๓ 

๑๘ ศิลปะความบนัเทิงและนนัทนาการ ๕๖๓ ๖๖๕ ๗๖๒ ๘๙๐ 
๑๙ กิจกรรมบริการอ่ืนๆ (กิจกรรมดา้น

บริการชุมชน สังคม และการบริการส่วน
บุคคลอ่ืนๆ/ลูกจา้งในครัวเรือนส่วน
บุคคล/ องคก์ารระหวา่งประเทศ) และ
องคก์ารต่างประเทศและสมาชิก 

๒,๕๒๗ ๒,๕๗๘ ๒,๖๒๒ ๒,๖๐๕ 

  Gross provincial product (GPP) ๒๖๒,๘๔๑ ๒๗๗,๕๐๔ ๒๙๙,๗๑๔ ๓๐๓,๙๙๖ 
 GPP Per capita (Baht)  ๑๐๔,๔๒๑ ๑๑๐,๓๐๑ ๑๑๙,๑๘๙ ๑๒๑,๐๖๘ 



แผนปฏิบติัการดา้นการพฒันาอุตสาหกรรม จงัหวดันครราชสีมา ระยะ ๕ ปี ส าหรับ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หนา้ท่ี ๕๒ 

  พืชเศรษฐกจิส าคัญ 

ข้าวหอมมะล ิ

จงัหวดันครราชสีมามีเกษตรกรปลูกขา้วหอมมะลิ ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ จ านวน ๒๑๗,๕๔๘ คน        
มีพื้นท่ีเพาะปลูก ๓,๑๑๘,๗๗๘ ไร่ มีผลผลิต ๑,๑๐๔,๐๔๗ ตนั ผลผลิต/ไร่ ๓๕๔ กิโลกรัม/ไร่ มีมูลค่ารวม 
๑๖,๐๐๙ ลา้นบาท โดยมูลค่า เพิ่มข้ึนจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละเพียง ๑.๙๗ เป็นผลมาจากผลผลิตต่อไร่ และราคา
ท่ีท่ีลดลง ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ข้าวทัว่ไป 
 จงัหวดันครราชสีมามีเกษตรกรปลูกข้าวทั่วไป นอกเหนือจากข้าวหอมมะลิ ในปี พ.ศ.

๒๕๖๓ จ านวน ๘๓,๕๑๔ คน มีพื้นท่ีเพาปลูก ๔๔๕,๙๗๙ ไร่ มีผลผลิต ๑๙๐,๘๗๙ ตนั ผลผลิต/ไร่ ๔๒๘ 
กิโลกรัม/ไร่มีมูลค่ารวม ๑,๖๗๐.๑๙ ลา้นบาท โดยมูลค่ารวมเท่ากบัปีก่อน เป็นผลมาจากผลผลิต และผลผลิต/
ต่อไร่เพิ่มข้ึน แมว้า่ราคา จะลดลง ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๖๓ 

มันส าปะหลงั  
จงัหวดันครราชสีมามีเกษตรกรปลูกมนัส าปะหลงั ๗๓,๑๕๐ คน มีพื้นท่ีเพาะปลูก ๑,๔๓๙,๐๗๕ 

ไร่ มีผลผลิต ๕,๑๘๔,๓๑๘ ตนั ผลผลิต/ไร่ ๓,๗๙๐  กิโลกรัม/ไร่ มีมูลค่ารวม ๑๐,๘๘๗.๐๗ ลา้นบาท โดย
มูลค่ารวม เพิ่มข้ึนจากปีก่อน เป็นผลมาจาก จ านวนเกษตรกร ผลผลิต/ไร่ และราคา เพิ่มข้ึน แมว้า่ พื้นท่ี
เพาะปลูก และผลผลิตจะลดลง ท่ีมา : ส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 สัตว์เศรษฐกจิส าคัญ 
โคเน้ือ (ยกเว้น โควากวิ) 

จงัหวดันครราชสีมามีผูเ้ล้ียงโคเน้ือ (ยกเวน้ โควากิว) ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ จ านวน ๔๒,๐๕๙ คน      
มีจ  านวนฟาร์มตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว ์จ  านวน ๑ แห่ง จ านวนโคเน้ือ ๓๕๘,๒๐๒ ตวั คิดเป็นมูลค่ารวม   
๑๓,๖๑๑,๖๗๖,๐๐๐ บาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน เป็นผลมาจาก จ านวนโคเน้ือท่ีเล้ียง และจ านวนผูเ้ล้ียงโคเน้ือเพิ่มข้ึน 
ท่ีมา : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๖๓ 

โคเน้ือ (โควากวิ) 
จงัหวดันครราชสีมามีผูเ้ล้ียงโคเน้ือ (โควากิว) ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ จ านวน ๖๒ คน จ านวนโคเน้ือ     

๓๗๓ ตวั คิดเป็นมูลค่ารวม ๔๑,๐๓๐,๐๐๐ บาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน เป็นผลมาจากราคาโคเน้ือมีชีวิตเพิ่มข้ึน     แม้
จ  านวนโค และผูเ้ล้ียงโคจะลดลง ทั้งน้ี จงัหวดัยงัไม่มีฟาร์มตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว ์ที่มา : ส านักงานปศุ
สัตว์จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แพะ 
จงัหวดันครราชสีมามีผูเ้ล้ียงแพะในปี พ.ศ.๒๕๖๓ จ านวน ๑,๙๙๗ คน มีจ านวนฟาร์มตาม

มาตรฐานของกรมปศุสัตว ์จ  านวน ๑ แห่ง จ านวนแพะ ๖๒,๓๕๗ ตวั คิดเป็นมูลค่ารวม ๒๓๓,๘๓๘,๗๕๐ บาท 
เพิ่มข้ึนจากปีก่อน เป็นผลมาจาก จ านวนเกษตรกร จ านวนแพะท่ีเล้ียง ราคาเฉล่ียเน้ือช าแหละแลว้ และราคาแพะ
มีชีวติลดลงข้ึน ท่ีมา : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๖๓ 



แผนปฏิบติัการดา้นการพฒันาอุตสาหกรรม จงัหวดันครราชสีมา ระยะ ๕ ปี ส าหรับ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หนา้ท่ี ๕๓ 

 แกะ 
 จงัหวดันครราชสีมามีผูเ้ล้ียงแกะในปี พ.ศ.๒๕๖๓ จ านวน ๗๕  คน มีจ านวนฟาร์มตาม

มาตรฐานของกรมปศุสัตว์ จ  านวน ๐ แห่ง จ านวนแกะ ๒,๐๘๙ ตวั คิดเป็นมูลค่ารวม ๗,๕๗๒,๖๒๕ บาท 
เพิ่มข้ึนจากปีก่อน เป็นผลมาจาก จ านวนแกะท่ีเล้ียง จ านวนผูเ้ล้ียง ราคาเฉล่ียเน้ือช าแหละ และราคาแกะ  
มีชีวติ ท่ีเพิ่มข้ึน ท่ีมา : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  กระบือ  
  จงัหวดันครราชสีมามีผูเ้ล้ียงกระบือในปี พ.ศ.๒๕๖๓ จ านวน ๘,๔๑๕ คน มีจ านวนฟาร์มตาม
มาตรฐานของกรมปศุสัตว ์จ  านวน ๐ แห่ง จ านวนกระบือ ๕๗,๑๗๐ ตวั คิดเป็นมูลค่ารวม ๒,๔๐๑,๑๔๐,๐๐ บาท 
เพิ่มข้ึนจากปีก่อน เป็นผลมาจาก จ านวนเกษตรกร และจ านวนแกะท่ีเล้ียง เพิ่มข้ึน แมร้าคาเฉล่ียเน้ือช าแหละ 
และราคากระบือมีชีวติ จะลดลง ท่ีมา : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  การปลูกหม่อนเลีย้งไหม 
             การปลูกหม่อนเล้ียงไหม ในพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา พื้นท่ีปลูกหม่อนเล้ียงไหม มีจ านวน 
๓,๐๐๐ ไร่ ลดลงจากปีก่อน จ านวนเกษตรกรผูท่ี้มีปลูกหม่อนเล้ียงไหม มีจ านวน ๒,๐๔๑ ราย ลดลงจากปีก่อน 
ผลผลิตใบหม่อนส าหรับเล้ียงไหม มีจ านวน ๑,๕๐๐ กิโลกรัม/ไร่ เท่ากบัปีก่อน ราคาใบหม่อนสด มีราคา 
๑,๐๑๒ บาท/กิโลกรัม เท่ากบัปีก่อน เกษตรกรผูผ้ลิตเส้นไหม ๒,๐๔๑ ราย ลดลงจากปีก่อน ผลผลิตเส้นไหม 
๓๘,๐๐๐ กิโลกรัม/ปี เพิ่มข้ึนจากปีก่อน ราคาเส้นไหม ๑,๔๕๐ บาท/กิโลกรัม เพิ่มข้ึนจากปีก่อน และมูลค่า
ผลผลิตเส้นไหมรวม ๕๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท/ปี ท่ีมา : ส านักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวดันครราชสีมา 

(๓) ด้านอุตสาหกรรม 

จากการวิเคราะห์สัดส่วนมูลค่า GPP ด้านอุตสาหกรรมต่อมูลค่า GPP โดยรวมของจงัหวดั ปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่าสาขาอุตสาหกรรม มีมูลค่า ๑๐๒,๐๓๙ ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนท่ีมีมูลค่า ๑๐๑,๗๕๕ 
ล้านบาท เป็นผลมาจากการเพิ่มข้ึนของจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมและ การเพิ่มเงินทุน(ท่ีมา: แผนพฒันา
จงัหวดันครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

จากรายงานความเคล่ือนไหวการลงทุนดา้นอุตสาหกรรมเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ จ านวนโรงงาน
อุตสาหกรรมในจงัหวดันครราชสีมา ณ วนัท่ี ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด ๑,๗๔๘ 
โรงงาน เงินลงทุน ๓๐๒,๕๕๐.๒๖ ลา้นบาท คนงาน ๑๔๓,๙๑๒ คน จ าแนกตามรายสาขาได ้ดงัน้ี 
 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบติัการดา้นการพฒันาอุตสาหกรรม จงัหวดันครราชสีมา ระยะ ๕ ปี ส าหรับ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หนา้ท่ี ๕๔ 

ตารางที ่๑๔ แสดงจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมจ าแนกตามรายสาขา 

ล าดบั ประเภท/สาขาอุตสาหกรรม 
 จ านวน  เงินทุน คนงาน 

 (โรงงาน)  (ลา้นบาท) (คน) 

๑ อุตสาหกรรมเกษตร       ๓๒๕   ๒๓,๑๕๔.๙๔       ๙,๐๗๕  
๒ อุตสาหกรรมอาหาร       ๒๐๗     ๓๓,๔๙๙.๔๐  ๒๒,๑๕๒  
๓ อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม         ๑๕        ๘,๔๐๑.๒๙  ๑,๒๕๔  
๔ อุตสาหกรรมส่ิงทอ         ๑๖       ๑,๐๗๗.๒๕  ๕,๓๕๗  
๕ อุตสาหกรรมเคร่ืองแต่งกาย         ๑๓            ๔๙๖.๔๗       ๓,๖๖๔  
๖ อุตสาหกรรมเคร่ืองหนงั          ๖          ๒๗๑.๘๘      ๒,๖๗๓  
๗ อุตสาหกรรมไมแ้ละผลิตภณัฑจ์ากไม ้         ๙๐       ๔,๕๕๖.๒๕  ๒,๙๒๕  
๘ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองเรือน         ๑๗   ๓๖๕.๐๑      ๑,๑๑๒  
๙ อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภณัฑจ์ากกระดาษ     ๗  ๔๔๓.๐๘         ๒๕๗  
๑๐ อุตสาหกรรมส่ิงพิมพ ์           ๗            ๙๕๗.๐๘  ๓๘๖  
๑๑ อุตสาหกรรมเคมี         ๔๖        ๖,๐๔๖.๙๖   ๒,๒๔๐  
๑๒ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและผลิตภณัฑ ์         ๓๐      ๑,๐๒๙.๐๖        ๔๐๖  
๑๓ อุตสาหกรรมยาง         ๑๔       ๒,๕๘๔.๘๐  ๑,๙๔๙  
๑๔ อุตสาหกรรมพลาสติก       ๑๐๕  ๑๑,๖๕๑.๘๓    ๑๕,๘๐๔  
๑๕ อุตสาหกรรมอโลหะ     ๒๐๕         ๔,๘๕๐.๐๑  ๓,๔๕๐  

๑๖ อุตสาหกรรมโลหะ           ๙  ๔,๕๖๒.๗๗       ๑,๐๔๓  
๑๗ อุตสาหกรรมผลิตภณัฑโ์ลหะ         ๙๖         ๖,๙๐๘.๘๙       ๔,๕๙๘  
๑๘ อุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล         ๖๗  ๘๒,๓๗๓.๐๖   ๑๖,๕๓๔  
๑๙ อุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส์         ๔๓    ๒๕,๒๙๗.๔๖  ๒๖,๘๘๙  
๒๐ อุตสาหกรรมขนส่ง       ๑๓๕       ๑๗,๐๐๙.๖๑    ๑๑,๒๒๕  
๒๑ อุตสาหกรรมพลงังานไฟฟ้า       ๒๖๙     ๖๕,๙๔๓.๕๔    ๑๐,๘๑๖  
๒๒ อ่ืนๆ         ๒๖  ๑,๐๖๙.๖๒  ๑๐๓  

  รวม   ๑,๗๔๘  ๓๐๒,๕๕๐.๒๖  ๑๔๓,๙๑๒  
 

  ปัญหาด้านอุตสาหกรรมของจังหวดันครราชสีมา 
- ดา้นปัจจยัการผลิต - ควรมีการลงทุนในส่วนการวจิยัและพฒันาเพิ่มเติม 
- ดา้นอุตสาหกรรมสนบัสนุน - จ  าเป็นตอ้งเพิ่มจ านวนอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งทั้งใน

เชิงปริมาณและคุณภาพ และพฒันาความเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนัตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรม 
- ด้านรัฐบาล - ควรมีการให้ขอ้มูลและการสนับสนุนนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท า 

FTA โดยตรง พร้อมยกระดบัมาตรฐานการผลิตโดยรวม 



แผนปฏิบติัการดา้นการพฒันาอุตสาหกรรม จงัหวดันครราชสีมา ระยะ ๕ ปี ส าหรับ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หนา้ท่ี ๕๕ 

- ดา้นการแข่งขนัและกลยุทธ์ - ควรมีการลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากตราสินคา้ การ
พฒันาสินคา้และการขยายตลาด 

- ดา้นอุปสงค ์- ควรมีการเช่ือมโยงอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกนั (Cluster) 

(๔) ด้านการท่องเทีย่ว  
แหล่งท่องเทีย่ว 
จงัหวดันครราชสีมา มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ มีแหล่งท่องเท่ียวรวม ๒๑๒ 

แห่ง ประกอบด้วย แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ รวม ๑๐๘ แห่ง แหล่งท่องเท่ียวเชิงวิถีชีวิต รวม ๘ แห่ง แหล่ง
ท่องเท่ียว  เชิงศิลปะวฒันธรรม และแหล่งมรดกโลกรวม ๑๙ แห่ง แหล่งท่องเท่ียวเชิงวิชาการรวม ๒๔ แห่ง 
แหล่งท่องเท่ียว เชิงศาสนาและความเช่ือรวม ๓๘ แห่ง และแหล่งท่องเท่ียวเชิงสันทนาการและบนัเทิง รวม ๑๕ 
แห่ง 
ตารางที ่๑๕ แสดงแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา 

ประเภทแหล่งท่องเทีย่ว ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ๒๐ ๒๒ ๑๐๘ 
แหล่งท่องเท่ียวเชิงวถีิชีวติ ๑๔ ๑๑ ๘ 
แหล่งท่องเท่ียวเชิงศิลปะวฒันธรรม และแหล่งมรดกโลก ๑๓ ๑๘ ๑๙ 
แหล่งท่องเท่ียวเชิงวชิาการ ๔ ๒๐ ๒๔ 
แหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนาและความเช่ือ ๓๔ ๓๔ ๓๘ 
แหล่งท่องเท่ียวเชิงสันทนาการและบนัเทิง ๑๘ ๖ ๑๕ 

รวมทั้งส้ิน ๑๐๓ ๑๑๑ ๒๑๒ 
ท่ีมา : ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
รายได้จากการท่องเทีย่ว  
ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ จงัหวดันครราชสีมามีนักท่องเท่ียวเขา้มาในพื้นท่ี จ  านวน ๕,๖๘๙,๔๕๔ คน 

ลดลงจากปีก่อนท่ีมีนักท่องเท่ียว ๙,๙๔๒,๘๙๗ คน จ านวน ๔,๒๐๘,๙๗๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๕๒            
ในจ านวนนกัท่องเท่ียวในปี พ.ศ.๒๕๖๓ แบ่งเป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทย ๕,๖๓๗,๕๙๔ คน และชาวต่างประเทศ 
จ านวน ๕๑,๘๖๑ คน ท าให้จงัหวดันครราชสีมา มีรายไดจ้ากการท่องเท่ียว ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวม ๑๒,๖๗๔.๗๙ 
ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนท่ีมีรายได้รวม ๒๔,๗๔๔.๑๐ ล้านบาท จ านวน ๑๒,๐๖๙.๓๑ ล้านบาท เน่ืองจาก
นกัท่องเท่ียวลดจ านวนลง เป็นผลมาจากสถานการณ์โควดิ-๑๙  

 
 
 
 
 



แผนปฏิบติัการดา้นการพฒันาอุตสาหกรรม จงัหวดันครราชสีมา ระยะ ๕ ปี ส าหรับ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หนา้ท่ี ๕๖ 

ตารางที ่๑๖ แสดงจ านวนรายไดแ้ละนกัท่องเท่ียวในพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา 

รายการ 
ปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

จ านวนที่
เพิม่ขึน้/
ลดลง 

ร้อยละที่
เพิม่ขึน้/
ลดลง 

๑) รวมจ านวนนกัท่องเท่ียวทั้งหมด (คน) ๙,๘๕๗,๖๒๗ ๙,๘๙๘,๔๒๘ ๕,๖๘๙,๔๕๕ -๔,๒๐๘,๙๗๒ -๔๒.๕๒ 

-จ านวนนกัท่องเท่ียว  ชาวไทย (คน) ๙,๖๖๑,๘๔๑ ๙,๗๐๐,๖๐๘ ๕,๖๓๗,๕๙๔ -๔,๐๖๓,๐๑๔ -๔๑.๘๘ 

    -จ านวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ (คน) ๑๙๕,๗๘๖ ๑๙๗,๘๒๐ ๕๑,๘๖๑ -๑๔๕,๙๕๙ -๗๓.๗๘ 

๒) รายไดจ้ากนกัท่องเท่ียว (ลา้นบาท) ๒๔,๓๔๐.๓๙ ๒๔,๗๔๔.๑๐ ๑๒,๖๗๔.๗๙ -๑๒,๐๖๙.๓๐ -๔๘.๗๗ 
ท่ีมา : ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   

    ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จงัหวดันครราชสีมามีพื้นท่ีป่าไมร้วม ๑๐,๔๙๗.๖๙ ตารางกิโลเมตร โดยมี
พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ  ๗,๘๐๔.๕๙ ตารางกิโลเมตร อุทยานแห่งชาติ ๒,๒๖๐.๕๖ตารางกิโลเมตร ป่าไมถ้าวร
ของชาติ ๑๗๐.๗๐ ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีอนุรักษเ์พิ่มเติม ๒๑.๕๒ ตารางกิโลเมตร และเขตหา้มล่าสัตวป่์า 
๒๔๐.๓๒ ตารางกิโลเมตร 

ตารางที ่๑๗ แสดงพื้นท่ีป่าไมจ้งัหวดันครราชสีมา ปี พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
พืน้ที ่(ตร.กม.) ๒๕๕๙   ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ป่าสงวนแห่งชาติ    ๗,๗๘๒.๗๘        ๗,๘๐๔.๕๙       ๗,๘๐๔.๕๙       ๗,๘๐๔.๕๙  
อุทยานแห่งชาติ     ๒,๒๖๐.๕๖        ๒,๒๖๐.๕๖       ๒,๒๖๐.๕๖       ๒,๒๖๐.๕๖  
วนอุทยาน                 -                    -                  -                  -    
ป่าไมถ้าวรของชาติ        ๑๗๐.๗๐           ๑๗๐.๗๐         ๑๗๐.๗๐         ๑๗๐.๗๐  
พื้นท่ีอนุรักษเ์พิ่มเติม          ๒๑.๕๒             ๒๑.๕๒           ๒๑.๕๒           ๒๑.๕๒  
เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า                 -                    -                  -                  -    
เขตหา้มล่าสัตวป่์า        ๒๔๐.๓๒           ๒๔๐.๓๒         ๒๔๐.๓๒         ๒๔๐.๓๒  

รวม  ๑๐,๔๗๕.๘๘      ๑๐,๔๙๗.๖๙     ๑๐,๔๙๗.๖๙     ๑๐,๔๙๗.๖๙  
ท่ีมา : ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม ้พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 (๖) ด้านความมั่นคง 
  สถานการณ์สาธารณภัย  

   ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดนครราชสีมา เกิดอุทกภัยและดินถล่ม รวม ๑๓๕ คร้ัง ประสบภัย 
๑๐๕,๓๕๖ ครัวเรือน ความเสียหาย ๖๔,๖๒๑,๔๘๐ บาท เกิดภยัแลง้ ๓๑ คร้ัง ประสบภยั ๑๓๘,๖๘๘ ครัวเรือน 
ความเสียหาย ๑๐๐,๖๖๑,๗๐๙ บาท วาตภยั ๓๔๔ คร้ัง ประสบภยั ๗,๗๖๑ ครัวเรือน ความเสียหาย ๖,๖๔๐,๒๙๑ 
บาท อคัคีภยั ๕๗ คร้ัง ประสบภยั ๗๙ ครัวเรือน ความเสียหาย ๑๗,๔๐๔,๑๐๐ บาท  

 



แผนปฏิบติัการดา้นการพฒันาอุตสาหกรรม จงัหวดันครราชสีมา ระยะ ๕ ปี ส าหรับ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หนา้ท่ี ๕๗ 

ตารางที ่๑๘ แสดงสาธารณภยัในพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา         

ท่ี รายการ 
ขอ้มูล ปี พ.ศ. 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑ อุทกภยัและดินถล่ม         

  จ านวนคร้ังท่ีเกิด (คร้ัง) ๑๒๖.๐๐         ๒๘.๐๐            ๘.๐๐        ๑๓๕.๐๐  
  พ้ืนท่ีประสบภยั (อ าเภอ)           ๒๗.๐๐         ๑๒.๐๐            ๕.๐๐          ๒๙.๐๐  
  จ านวนครัวเรือนท่ีประสบ

ภยั (ครัวเรือน) 
  ๕๓,๒๕๙.๐๐       ๕,๐๗๗.๐๐        ๕,๖๕๓.๐๐    ๑๐๕,๓๕๖.๐๐  

  เสียชีวติ (คน) -  -  -  -  
  บาดเจ็บ (คน) -  -  -  -  
  มูลค่าความเสียหาย (บาท) ๗๗,๗๘๔,๗๒๐.๐๐    ๖,๖๕๓,๐๐๐.๐๐  ๒๒๕,๐๐๐.๐๐ ๖๔,๖๒๑,๔๘๐.๐๐  

๒ ภยัแลง้         
  จ านวนคร้ังท่ีเกิด (คร้ัง)                ๑.๐๐               ๒๖.๐๐                 ๖๔.๐๐                  ๓๑.๐๐  

  พ้ืนท่ีประสบภยั (อ าเภอ)              ๑.๐๐             ๒๒.๐๐              ๒๙.๐๐             ๑๔.๐๐  
  จ านวนครัวเรือนท่ีประสบภยั 

(ครัวเรือน) 
          ๑๗๒.๐๐         ๓๐,๗๖๙.๐๐       ๔๗๓,๙๗๕.๐๐      ๑๓๘,๖๘๘.๐๐  

  พ้ืนท่ีเกิดความเสียหาย (ไร่)         ๑,๙๐๒.๐๐       ๙๐๐,๙๓๖.๓๔     ๓,๔๐๐,๑๐๓.๐๐    ๑๓๕,๘๘๔.๐๐  
  มูลค่าความเสียหาย (บาท)   ๔,๙๘๗,๘๗๒.๐๐  ๒๔๕,๙๖๖,๐๙๖.๐๐  ๑๐๐,๖๖๑,๗๐๙.๐๐  

๓ วาตภยั         
  จ านวนคร้ังท่ีเกิด (คร้ัง)           ๑๘๘.๐๐             ๑๙๘.๐๐               ๓๔๐.๐๐               ๓๔๔.๐๐  
  พ้ืนท่ีประสบภยั (อ าเภอ)             ๓๒.๐๐                ๓๑.๐๐                 ๒๘.๐๐                  ๓๒.๐๐  
  จ านวนครัวเรือนท่ีประสบ

ภยั (ครัวเรือน) 
         ๔,๑๔๙.๐๐          ๒,๗๒๔.๐๐            ๙,๔๕๐.๐๐            ๗,๗๖๑.๐๐  

  เสียชีวติ (คน) -  -  -  -  
  บาดเจ็บ (คน) ๒ -  -  -  
  มูลค่าความเสียหาย (บาท)  ๔,๗๙๑,๑๔๔.๐๐       ๘๓๗,๖๑๒.๐๐  ๗,๐๘๔,๐๒๒.๗๗    ๖,๖๔๐,๒๙๑.๐๐  

๔ อคัคีภยั         

  จ านวนคร้ังท่ีเกิด (คร้ัง) ๖ ๒ ๔๐ ๕๗ 

  พ้ืนท่ีประสบภยั (อ าเภอ) ๖ ๒ ๑๕ ๒๒ 

  จ านวนครัวเรือนท่ีประสบ
ภยั (ครัวเรือน) 

๑๐ ๖ ๙๙ ๗๙ 

  เสียชีวติ (คน) -  -  -  -  

  บาดเจ็บ (คน) -  -  -  -  
  มูลค่าความเสียหาย (บาท)    ๙๓๐,๐๐๐.๐๐      ๒๐๐,๐๐๐.๐๐  ๒๓,๐๒๕,๑๑๙.๑๔  ๑๗,๔๐๔,๑๐๐.๐๐  

ท่ีมา : ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ.๒๕๖๔ 



แผนปฏิบติัการดา้นการพฒันาอุตสาหกรรม จงัหวดันครราชสีมา ระยะ ๕ ปี ส าหรับ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หนา้ท่ี ๕๘ 

 (๗) ด้านอ่ืน ๆ 
มูลค่าการจ าหน่ายผลติภัณฑ์ผ้าไหม 

 จังหวัดนครราชสีมามีมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ จ านวน 
๔,๗๕๒.๔๕ ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน ๑๗๘.๗๕ ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๗  

ตารางที ่๑๙ แสดงมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภณัฑผ์า้ไหมจงัหวดันครราชสีมา 

ปี พ.ศ. 
มูลค่าการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ผา้
ไหมของจงัหวดั (ลา้นบาท) 

มูลค่าท่ีเพิ่มข้ึน/
ลดลง (ลา้นบาท) 

ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึน/
ลดลง 

๒๕๕๘ ๒,๘๕๓.๙๑   
๒๕๕๙ ๓,๖๒๔.๙๙ ๗๗๑.๐๘ ๒๑.๒๘ 
๒๕๖๐ ๔,๒๙๑.๕๓ ๖๖๖.๕๔ ๑๕.๕๔ 
๒๕๖๑ ๔,๔๒๔.๐๒ ๑๓๒.๔๙ ๓.๐๐ 
๒๕๖๒ ๔,๕๖๓.๗๐ ๑๓๙.๖๘ ๓.๐๖ 
๒๕๖๓ ๔,๗๔๒.๔๕ ๑๗๘.๗๕ ๓.๗๗ 

ท่ีมา : ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๓.๑.๓  ข้อมูลการวเิคราะห์สภาวะแวดล้อม และศักยภาพในการพฒันาอุตสาหกรรม 
ทศิทางหรือนโยบายการพฒันาอุตสาหกรรมของจังหวดั 
1) กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอาหารปลอดภยัเพื่อเป็นครัวของโลก เน่ืองจากมีศกัยภาพสูง ในการ

เป็นแหล่งผลิตอาหารท่ีส าคญัของประเทศ   นโยบายของภาครัฐให้ความส าคญักบัการผลิตสินคา้เกษตรเพื่อเป็น
อาหารภายใต้นโยบาย “ครัวไทย ครัวโลก”  จึงมีการสนับสนุนนโยบาย  Food Valley  โดยน า   Model  จาก
ประเทศเนเธอร์แลนด์มาประยุกต์ในการพัฒนาคลัสเตอร์กลุ่ม Product Champion เช่น ข้าวหอมมะลิ มัน
ส าปะหลงั ออ้ย ขา้วโพด โคเน้ือ ไก่ และสุกร โดยประสาน/สนบัสนุน/ร่วมมือกบัภาคธุรกิจเอกชน ในการพฒันา
ใหจ้งัหวดัเป็นผูน้ าในดา้นการผลิต แปรรูป และการตลาดแบบครบวงจร 

2) อุตสาหกรรมผา้ไหม จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นฐานการผลิตสินคา้ท่ีมีองค์ประกอบทางวฒันธรรม
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ไดรั้บการคาดหมายวา่เป็นสินคา้ท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาในอนาคตและกลุ่มจงัหวดัเป็น
ฐานการผลิตผา้ไหมท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัสากลอยูห่ลายแห่ง จึงควรไดรั้บการสนบัสนุนเชิงพื้นท่ีให้เกิด
การพฒันาอยา่งเหมาะสมต่อไป 

3) อุตสาหกรรมพลงังานทดแทนจากพืชการจดัหาพลงังานส าหรับความตอ้งการในอนาคตเป็นประเด็น
ท่ีก าลงัไดรั้บการสนบัสนุนเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งพลงังานจากพืชไร่ เช่น ออ้ย และมนัส าปะหลงั ซ่ึง
กลุ่มจงัหวดัเป็นฐานการผลิตพืชดงักล่าว มีพื้นท่ีเพาะปลูกอยู่เป็นจ านวนมาก และมีการแปรรูปเพื่อการผลิต
ต่อเน่ืองในเชิงอุตสาหกรรมอยูแ่ลว้ 

4) กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูง กลุ่มยานยนต์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นกลุ่ม
อุตสาหกรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าสูง ตอ้งการแรงงานท่ีมีทกัษะ และเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นท่ีตอ้งการของตลาดหลาย
ระดบั ซ่ึงกลุ่มจงัหวดัมีต าแหน่งท่ีตั้งอยูบ่นแกนอุตสาหกรรมหลกัของประเทศ ( Industrial Corridor) อยูใ่นระยะ
ไม่ห่างจากภาคมหานครซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการคมนาคมขนส่งระดบัโลกและเป็นศูนยค์น้ควา้และวิจยัในระดบั
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สากลในพื้นท่ี  กลุ่มจงัหวดัเองก็มีสถาบนัการศึกษาท่ีสามารถผลิตบุคลากรทกัษะสูงท่ีสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการแรงงานของอุตสาหกรรมกลุ่มดงักล่าวไดเ้ป็นอยา่งดี 

-  การวเิคราะห์บริบทท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาคอุตสาหกรรมของจงัหวดั 
 (๑) การวเิคราะห์ปัจจยัภายในองคก์ร (Internal Factors) จงัหวดั 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

๑. 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒ 
 
 
 
 
๓ 
 
 
 
๔ 
 
 
๕ 
 
 
 
 
 
 

ผลิตภณัฑ์มวลรวม (GPP) ภาคอุตสาหกรรม มีมูลค่าสูง
เป็นอันดับ  ๑**  ของภาคตะวันออก เฉี ยงเห นื อ 
(๑๐๐,๖๕๕ ล้านบาท) และมีมูลค่าสูงกว่าด้านอ่ืน ๆ 
ของจงัหวดั โดยมีมูลค่าร้อยละ ๓๔.๐๖ ของมูลค่า GPP 
จังหวัด และมีแนวโน้มเพิ่ม ข้ึนอย่างต่อเน่ือง จึงมี
ความส าคัญในการเป็นแรงขับเคล่ือนเศรษฐกิจของ
จงัหวดันครราชสีมา 
(** ท่ีมา GPP ของส านกังานคณะกรรมการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑) 
เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรท่ีเป็นวตัถุดิบท่ีส่งเข้าสู่
อุตสาหกรรม ท่ีส าคญัของภาค และประเทศ เช่น ขา้ว 
มันส าปะหลัง อ้อย ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ไหมและ
ผลิตภณัฑ์ไหม และเป็นแหล่งผลิตปศุสัตวข์นาดใหญ่
ท่ีสุดของประเทศ   ไดแ้ก่ ไก่เน้ือ โคนม โคเน้ือ สุกร 
เป็นจุดเช่ือมโยงการคมนาคมขนส่ง มีโครงการลงทุน
ขนาดใหญ่ เช่นท่าเรือบก รถไฟรางคู่ ท่ีมีศกัยภาพท่ี
พฒันาเป็นศูนยก์ลางโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง 
ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือสู่ภูมิภาคอินโดจีน 
เป็นแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภณัฑข์ั้นตน้ท่ี   
 หลากหลาย มีความพร้อมส าหรับการพฒันาต่อยอด
ไปสู่อุตสาหกรรมท่ีมีมูลค่าสูง  และอยู่ในเป้าหมาย
ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (Product Base) 
ท าเลท่ีตั้ งทางภูมิศาสตร์ มีความเหมาะสม รวมทั้ งมี
พื้นท่ีขนาดใหญ่จึงมีศกัยภาพในการพฒันาพลังงาน
ต้นทุนธรรมชาติจากกังหันลม พลังงานแสงอาทิตย ์
เป็นพลงังานไฟฟ้า และพลงังานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 
 
 

๑. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. 
 
 
 
 

ก า ร ร ว ม ก ลุ่ ม อุ ต ส าห ก ร ร ม  (Cluster)  ใ น
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ตั้ งแต่ต้นน ้ า กลางน ้ า และ
ปลายน ้ า ยงัไม่เขม้แขง็และขบัเคล่ือนไดอ้ยา่งเต็มท่ี  
ผู ้ป ระกอบการไม่ เห็นความส าคัญของการ
รวมกลุ่มในการพฒันาห่วงโซ่อุปทานและการเพิ่ม
มูลค่าผลิตภณัฑ์ จึงมีการแข่งขันกันเอง รวมทั้ ง
การพฒันาเชิงบูรณาการระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ
กบัภาคเอกชน และภาคเอกชนกบัภาคเอกชน ยงัไม่
สามารถขับเคล่ือนได้อย่างเต็มท่ี เน่ืองจากขาด
ความร่วมมือของผู ้เก่ียวข้องไม่สามารถ ขยาย
ผลไดค้รอบคลุมทั้งกลุ่ม 
แรงงานมี ฝี มือไม่ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน (Skill Mismatch) คนรุ่นใหม่ไม่
สน ใจ เข้ า สู่ ตล าดแรงงาน  ค่ าแรงขั้ น ต ่ าไม่
สอดคลอ้งกบัค่าใช้จ่ายประจ าวนั รวมถึงแรงงาน
ด้อย ฝี มือไม่ เพี ยงพอกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม  เน่ืองจาก
ค่านิยมของแรงงานไม่เรียนต่อในสายวิชาชีพแต่
เรียนต่อในระดับอุดมศึกษา เพราะเช่ื อว่ าได้
ค่ า ต อ บ แ ท น สู ง  แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร ข อ ง
สถาบันการศึกษาไม่สอดคล้องตรงตามความ
ตอ้งการของสถานประกอบการ 
แรงงาน ท่ี มี คุณภาพผ่าน เกณฑ์ การทดสอบ
มาตรฐานย ังมี จ านวนน้อย  เพราะไม่ ได้ รับ
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมท าให้แรงงานไม่เขา้รับ
การทดสอบมาตรฐานเน่ืองจากไม่เห็นประโยชน์
ท่ีชดัเจน 
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๖. 
 
 
 
๗. 
 
 
 
 
๘. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๙. 
 
 
 
๑๐. 
 
 
๑๑. 
 
 
๑๒ 

มีวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรจากพืชพลงังาน เช่น ออ้ย 
มนัส าปะหลงั รวมทั้งกากของเสียขยะบา้นเรือน (Solid 
waste) ปริมาณมาก ท าใหมี้ศกัยภาพในการพฒันาเพื่อใช้
ในการผลิตไฟฟ้าชีวมวลทดแทน จากก๊าซชีวภาพ 
จ านวนผูป้ระกอบการท่ีลงทะเบียนผูผ้ลิตสินคา้ OTOP ถึง  
๒ ,๓๓๗ ราย และมีผลิตภัณฑ์ ท่ีจดทะเบียน OTOP 
หลากหลายประเภท จ านวนกวา่ ๔,๖๗๖ ผลิตภณัฑ ์มีกลุ่ม 
A พฒันาแล้ว ๓๐๒ กว่าผลิตภัณฑ์(**ข้อมูลสะสม ปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒) 
มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย เช่น แหล่งท่องเท่ียว
เชิงนิเวศน์/ธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ 
และอารยธรรม ศิลปะวฒันธรรม ประเพณี วดัวาอาราม 
ห้างสรรพสินค้า และตลาดนัดท่ีใหญ่ท่ีสุดในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ รวมถึงไดรั้บการผลกัดนัให้เป็น 
“ดินแดนแห่ ง ๓  มงกุฎของยู เนสโก"  หรือ  "The 
UNESCO Triple Crown" **ในพื้นท่ี  ๑  จังหวัด มี  ๓ 
ม ร ด ก ข อ ง ยู เน ส โ ก  ๑ )  ม ร ด ก โ ล ก  (World 
Heritage)   ๒ ) พื้ น ท่ี ส งวน ชี วมณฑล  (Biosphere 
Reserve)  และ ๓) อุทยานธรณีโลก (Global Geopark) 
มีสถาบนัการศึกษาและสถาบนัวิจยัหลายแห่งท่ีมีการ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวตักรรมท่ีหลากหลาย  
สามารถผลิตบุคลากรสนบัสนุนภาคอุตสาหกรรม ท่ีมี
ความพร้อมดา้นแรงงานท่ีมีทกัษะฝีมือ และ IT 
มีทรัพยากรแร่ธาตุหลายชนิดท่ีสามารถน ามาพฒันา
อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได ้
เช่น แร่เกลือหิน แร่โพแตช 
มีพื้นท่ีขนาดใหญ่พร้อมส าหรับการพฒันา มีเขต
ประกอบการขนาดใหญ่ท่ีมีมาตรฐาน จึงมีความพร้อม
ท่ีรองรับการลงทุนจากภาคอ่ืน 
มีจ านวนประชากรมีมากเป็นอนัดบั๒ ของประเทศ 
สามารถพฒันาเขา้สู่ตลาดแรงงานได ้

๔. 
 
 
 
 
 
๕. 
 
 
 
 
 
๖. 

การจัดการกากอุตสาหกรรมในพื้นท่ี ไม่มีแหล่ง
ก าจดัของเสีย และขยะอนัตราย อีกทั้งแหล่งรวบรวม
ของเสียและขยะอนัตรายไม่เพียงพอต่อการเติบโต
ของภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบนั การจดัการของ
เสียไม่เหมาะสมตามหลกัวชิชาการและกฎหมายท่ี
ก ากบั 
แม้ว่ามีการปรับปรุงเก่ียวกับข้อบังคับผงัเมือง 
เพื่อใหก้ารพฒันาดา้นอุตสาหกรรมมีความสะดวก
มากข้ึน แต่เน่ืองจากการขยายตวัดา้นการคมนาคม
ขนส่งของจังหวดัท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็วท าให้
เกิดผลกระทบกับการบริหารจัดการพื้นท่ี เพื่อ
รองรับการพฒันาดา้นอุตสาหกรรมของจงัหวดั 
การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีไม่ตรงกนัท าให้เกิดการ
ต่อตา้นของภาคประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบจาก
ก ารล ง ทุ น ใน อุ ตส าห ก รรม บ างป ระ เภ ท 
(โรงไฟฟ้า, เหมืองแร่)  
ผล ผ ลิ ต จ ากภ าคก าร เก ษ ต รใน พื้ น ท่ี  (มัน
ส าปะหลัง) ไม่พอเพียงกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม (ส่วนหน่ึงมาจากโรคระบาด ภยั
ธรรมชาติ และอตัราผลผลิตต่อไร่ต ่า) และผลผลิต
ดา้นการเกษตรจะออกมาพร้อมกนัในปริมาณมาก
ท าใหร้าคาผลผลิตตกต ่า 
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(๒) การวเิคราะห์ปัจจยัภายนอก (External Factors) การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม 
เทคโนโลยแีละนวตักรรม ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 
๑. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. 

 
 
 
 
๓. 

 
 
 
 
 
 
 
๔. 

 
 
๕. 

รัฐมีนโยบายส่งเสริมการลงทุน เพื ่อพฒันาความ 
สามารถในการแข่งขนั ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
๑) การวิจยัและพฒันา การสร้างนวตักรรม การสร้าง
มูลค่าเพิ ่มภาคการเกษตร  ภาคอุตสาหกรรม ภาค
บริการ และSMEs  
๒) ส่งเสริมการรวมกลุ่ม (Cluster) ที่สอดคลอ้งกบั
ศกัยภาพของพื้นที่ และสร้างความเขม้แข็งของห่วง
โซ่มูลค่า เช่น ช้ินส่วนยานยนตแ์ละอิเล็กทรอนิกส์ 
๓) ส่งเสริมกิจการที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและมี
การประหยดัพลงังาน หรือใชพ้ลงัทดแทน 
รัฐมีนโยบายในการเช่ือมเส้นทางการคมนาคมทางบก
กบัประเทศเพื่อนบา้น มีระบบการขนส่งมวลชน ท่ีเอ้ือ
ส าหรับการลงทุน เช่น สายการบิน รถไฟความเร็วสูง  
รถไฟทางคู่  มอเตอร์เวย ์ ท าใหเ้กิดประโยชน์ดา้น   โล
จิสติกส์  
ทิศทางของโลกเขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุส่งผลใหอุ้ตสาหกรรม 
ท่ีเก่ียวขอ้ง มีโอกาสทางธุรกิจสูง เช่น เวชภณัฑ์และการ
ดูแลสุขภาพ สินค้าอุปโภค บริโภค การท่องเท่ียว
ส าหรับผู ้สูงอายุ ธุรกิจบริการผู ้สูงวยั เฟอร์นิเจอร์
ผู ้สู งอายุ  เป็นต้น (สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ 
นครราชสีมา มีโครงการพฒันา ผูสู้งอายุโดยการพฒันา 
อาชีพให้มีรายไดเ้พิ่มข้ึน และหน่วยงานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง 
มีโครงการสนบัสนุน) 
รัฐส่งเสริมใหมี้ท่าเรือบก (Dry port) เพื่อน าไปสู่การ
เป็นศูนยก์ลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค (อยูร่ะหวา่งศึกษา 
ความเป็นไปไดข้องโครงการ)  
อุตสาหกรรมท่ีใชเ้ทคโนโลยขีั้นสูง กลุ่ม S – Curves 
และ New S-Curves เช่น ยานยนตแ์ห่งอนาคต 
อิเล็กทรอนิกส์อจัฉริยะ อุตสาหกรรมหุ่นยนต ์ 

๑. 
 
๒
. 
 
 
 
๓. 

 
 
 
๔. 

 
 
๕. 

 
๖. 
 
 
๗. 

 
๘. 

 
๙. 
 
 

๑๐ 
 
 

ระเบียบ/ขอ้บงัคบั/กฎหมาย ซ ้าซอ้น ท าให้
ผูป้ระกอบการ  ตอ้งขออนุญาตหลายหน่วยงาน 
ปัญหาความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศโลก ท า
ให้เกิดภยัธรรมชาติ เช่น ภยัแลง้ น ้ าท่วมเฉียบพลนั
โรคแมลงระบาด ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตทาง
การเกษตรลดลง ท าให้ว ัตถุดิบไม่ เพียงพอต่อ
อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภณัฑท์างการเกษตร   
ความผนัผวนด้านราคาของน ้ ามนัเช้ือเพลิงและสินคา้
เกษตรในตลาดโลกรวมทั้งอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อตน้ทุนการผลิต และ
การส่งออกของผูป้ระกอบการ 
การแข่งขนัทางการตลาด โดยสินคา้จากประเทศ 
เพื่อนบ้านมีราคาถูกกว่า (จีน เวียดนาม กัมพูชา)  
ส่งผลกระทบต่อกลไกตลาดในประเทศ 
แรงงานมีการยา้ยถ่ินขา้มจงัหวดัไปมา และอตัรา
การเขา้ออกของคนงานสูง 
เทคโนโลยมีีการพฒันาอยา่งรวดเร็วยากต่อการ
ติดตามและเรียนรู้ มีตน้ทุนสูงในการติดตามให้
ทนัสมยัอยูเ่สมอ 
การเขา้ถึงบริการระบบอินเตอร์เนทพื้นฐาน (WIFI) 
มีจ  ากดัในบางพื้นท่ีเท่านั้น 
ประเทศคู่คา้ มีนโยบาย ขอ้ก าหนดหรือมาตรการ
ต่างๆ ซ่ึงเป็นการกีดกนัทางการคา้ (การส่งออก)  
โรคระบาดไวรัส COVID -๑๙ ท่ีแพร่กระจายไปทัว่
โลกและโรคอุบติัใหม่ท่ีเกิดข้ึนมีแนวโนม้การ
แพร่กระจายท่ีรุนแรง 

โรคอุบติัใหม่ดา้นปศุสัตวท่ี์พบมากข้ึน เช่น อหิวาห์
สุกร ไขห้วดันก เป็นตน้ส่งผลต่อการผลิตปศุสัตว์
และมีแนวโนม้ท่ีจะส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน
ดว้ย 
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โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 
 
 
 
๖. 
 
 
๗. 

 
 
 
 
 
๘. 

 
 
 
 
 
๙. 

อุตสาหกรรมดิจิทลั อุตสาหกรรมชีวภาพ : พลงังาน-
เคมีชีวภาพ เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ี ได้รับการ
สนบัสนุนอยา่งจริงจงัจากภาครัฐ 
การรวมตวัของกลุ่มเกษตรกรเพื่อท าเกษตรแปลงใหญ่
ปลูกพืชเศรษฐกิจ ได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน
ดอกเบ้ียต ่า ดา้นการเงิน วชิาการ จากภาครัฐ 
รัฐมีนโยบายก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง    
เป็นการบูรณาการระบบขนส่งทางบก ทางอากาศ และ
ทางน ้ าของประเทศเข้าด้วยกัน และส่งเสริมระบบ    
โลจิสติกส์สู่ Gateway ต่าง ๆ ให้สามารถขนส่งสินคา้
ไดอ้ยา่งรวดเร็วและทนัเวลา ซ่ึงจะเป็นการส่งเสริมการ
ขนส่งในทุกมิติ  
รัฐออกกฎหมายส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมรายเล็ก
เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆมากข้ึนเช่นการ
สนับสนุนด้านการลงทุน สิทธิประโยชน์ด้านภาษี 
รวมถึงการส่งเสริมหน่วยงานราชการดา้นอินเตอร์เน็ต
เพื่อให้ภาคเอกชนเขา้ถึงการบริหารไดอ้ยา่งทัว่ถึงและ
รวดเร็วยิง่ข้ึน 
มีการประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออกเฉียง 
เหนือ ท าใหเ้กิดโอกาสในการลงทุนภาคอุตสาหกรรม 
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 (๓) TOWS Matrix 

มาตรการเชิงรุก (S-O)  
๑. ส่งเสริมการปรับเปล่ียนไปสู่ผลิตภณัฑ์เกษตรแปรรูปชนิดใหม่/อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอาหาร

ปลอดภยั ท่ีมีการน าผลงานวิจยัและพฒันา การใชน้วตักรรมใหม่ ๆ มาใช ้ ซ่ึงวตัถุดิบจากศกัยภาพของ
พื้นท่ี ท่ีเป็นแหล่งผลิตสินคา้เกษตรท่ีส าคญัของภาค และประเทศ เช่น ขา้ว พืชไร่ รวมทั้งเป็นแหล่งผลิต
ปศุสัตวข์นาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศ โดยสนับสนุนการพฒันาอย่างครบวงจรห่วงโซ่อุปทาน มีการ
พฒันาและยกระดบัผูผ้ลิต ผูแ้ปรรูป ให้ไดรั้บการรับรองมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะเป็นการสร้างมูลค่า
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน   

๒. ส่งเสริมกลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานทดแทน เช่น พลงังานตน้ทุนธรรมชาติจากกงัหนัลม พลงังาน
แสงอาทิตย ์ วสัดุเหลือใชท้างการเกษตรจากพืชพลงังาน (ออ้ย มนัส าปะหลงั) รวมทั้งกากของเสียจาก
ขยะบา้นเรือน (Solid waste) 

๓. ส่งเสริมกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูง และสนับสนุนการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม S – Curves และ 
New S-Curves เช่น กลุ่มยานยนต ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบอตัโนมติั แขนกล หุ่นยนต์
อุตสาหกรรม หุ่นยนต์บริการ) เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าสูงตอ้งการแรงงานท่ีมีทกัษะ 
และเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นท่ีต้องการของตลาดหลายระดบั ซ่ึงกลุ่มจงัหวดัมีต าแหน่งท่ีตั้ งอยู่บนแกน
อุตสาหกรรมหลักของประเทศ (Industrial Corridor) อยู่ในระยะไม่ห่างจากภาคมหานครซ่ึงเป็น
ศูนยก์ลางการคมนาคมขนส่งระดบัโลกและเป็นศูนยค์น้ควา้และวิจยัในระดบัสากลในพื้นที่กลุ่ม
จงัหวดัเองก็มีสถาบนัการศึกษาท่ีสามารถผลิตบุคลากรทกัษะสูงท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ
แรงงานของอุตสาหกรรมกลุ่มดงักล่าวไดเ้ป็นอยา่งดี 

๔. ส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากการเป็นท่าเรือบก เช่น คลังสินค้าส าหรับรองรับการขนถ่าย 
คลงัสินคา้ส าหรับรองรับการซ้ือขาย Cool Chain Logistics และ Cold Chain Logistics  

๕. พฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการวิสาหกิจชุมชน (OTOP) ให้มีความเขม้แข็งและเติบโตอย่างสมดุล ตาม
ศกัยภาพของผูป้ระกอบการ โดยการพฒันาคุณภาพมาตรฐานสินคา้ การเพิ่มคุณค่าและสร้างมูลค่าใหก้บั
สินคา้และบริการ ท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม เน้นอตัลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน สู่เศรษฐกิจเชิงเชิงสร้างสรรค ์
รวมทั้งเช่ือมโยงสินคา้ชุมชนเขา้กบัแหล่งท่องเท่ียวของจงัหวดั มีการขยายตลาดท่ีมีแบรนด์สินคา้และ
ช่องทางการตลาด ท่ีเป็นของตนเองมากข้ึน ตลอดจนการยกระดับผูป้ระกอบการให้สามารถขยาย
ลกัษณะการประกอบธุรกิจไปสู่การเป็น SMEs ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 

 
 
 
 
 



แผนปฏิบติัการดา้นการพฒันาอุตสาหกรรม จงัหวดันครราชสีมา ระยะ ๕ ปี ส าหรับ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หนา้ท่ี ๖๔ 

 

มาตรการเชิงปรับปรุง (W-O) 

๑. ส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดบัประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมสีเขียว และพฒันาผูป้ระกอบการ
ให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม (Green Supply 
Chain/Green Value Chain)  

๒. ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้ตระหนกัในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม การจดัการขยะ และของเสียอนัตรายท่ี
เหมาะสมเพียงพอในพื้นท่ี เพื่อรองรับการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรม ใหถู้กตอ้งตามระเบียบ 
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

๓. ส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อผูสู้งวยั เพื่อตอบโจทยป์ระเด็น    
ทา้ทายของการเขา้สู่สังคมสูงวยั เช่น เทคโนโลยีการแพทย ์เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ดิจิทลั และอ่ืน ๆ เน้น
การใชผ้ลงานวจิยั นวตักรรมของสถาบนัการศึกษา เพื่อลดตน้ทุนการผลิต 

๔. การพฒันาผลิตภาพแรงงาน  บูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพฒันา
ก าลงัคน และแรงงานให้มีทกัษะความรู้และสมรรถนะท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด รองรับ
การเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพฒันาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลย ี 
เร่งรัดให้แรงงานมีการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถแข่งขนัในตลาดแรงงานได ้ สนบัสนุนให้แรงงาน
และปัจจยัการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคล่ือนยา้ยระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพื้นท่ีการผลิต 
เพื่อให้แรงงานสามารถเคล่ือนยา้ยไปสู่สาขาการผลิตท่ีมีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้
ผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจดัท ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้
เป็นมาตรฐานท่ี เช่ือมโยงกนัเพื่อยกระดบัทกัษะของแรงงาน 

มาตรการเชิงป้องกัน (S-T) 

๑. บูรณาการความร่วมมือภารครัฐ เอกชน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งผลกัดนัให้มีการปรับปรุงขั้นตอนการ
อนุมติั อนุญาตต่าง ๆ ท่ีซ ้ าซ้อน ล่าช้า ให้รวดเร็วยิ่งข้ึน เพื่ออ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนให้
ผูป้ระกอบการสามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งคล่องตวั 

๒. ส่งเสริมการจดัตั้งสถานประกอบการในสวนอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม หรือพื้นท่ีท่ี
พฒันาเพื่อรองรับการลงทุน เพื่อสะดวกต่อผูป้ระกอบการทั้งในดา้นโครงสร้างพื้นฐาน การบริหาร
จดัการขยะ ของเสีย และอยูใ่นเขตควบคุมผงัเมือง 

มาตรการหลกีเลีย่ง (W-T) 
(๑) สนบัสนุนบุคลากรภาคอุตสาหกรรมให้เขา้อบรมหลกัสูตรต่าง ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปฏิบติังานและมีโอกาสไดรั้บค่าตอบแทนท่ีสูงข้ึน  
(๒) บูรณาการกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อส่งเสริมใหค้วามรู้ทางดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยี
ผูป้ระกอบการ 
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มาตรการหลกีเลีย่ง (W-T) 
(๓) ผูป้ระกอบการกลุ่มนาเกลือสินเธาว ์ไดรั้บผลกระทบจากการท าเหมืองโพแทส ตอ้งไดรั้บการส่งเสริมและ
สนบัสนุนเพื่อแกไ้ข ฝึกอบรมใหค้วามรู้บุคลการภาคอุตสาหกรรม ดา้นกากอุตสาหกรรมและการด าเนินการ
ตามกฎหมาย  
(๔) สนบัสนุนการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมให้เขม้แขง็หรือสร้างพลงัการต่อรองกบัประเทศคู่คา้และการส่งเสริม
มาตรฐานสินคา้ในระดบัสากล 
 
 (๔) ความคาดหวงัของผู้รับบริการ 

 

๓.๒ สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ระยะ ๕ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

๓.๒.๑ วสัิยทัศน์ 
เป็นศูนยก์ลางในการส่งเสริมและพฒันาอุตสาหกรรม วสิาหกิจชุมชน สร้างเศรษฐกิจมูลค่าเพิ่ม เป็น

มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม สู่มาตรฐานสากลอยา่งย ัง่ยนื 

๓.๒.๒ พนัธกจิ   
๑) ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของผูป้ระกอบการใหมี้ความเขม้แขง็ และสามารถแข่งขนัได ้
๒) ก ากบั ดูแล ส่งเสริม และพฒันาการประกอบกิจการอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

๓.๒.๓  แนวทางการพฒันา  เป้าประสงค์  ตัวช้ีวดั  และค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ 
๑)  แนวทางการพฒันาด้านที่ ๑ ส่งเสริมและพฒันาใหมี้คุณภาพและมาตรฐานสากล และ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม 
 

กลุ่มผูรั้บบริการ ความคาดหวงั 

โรงงานอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ ๑) กระบวนการออกใบอนุญาตท่ีมีความรวดเร็วตามขั้นตอนท่ี
กฎหมายก าหนด 
๒) การก าหนดผงัเมืองมีความชดัเจน 
๓) การบูรณาการดา้นแรงงานต่างดา้ว 

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
(SMEs) 
 

๑) การสามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนไดง่้ายข้ึน ลดระเบียบขั้นตอนและ
เง่ือนไข เช่น หลกัทรัพย ์ผูค้  ้าประกนั อตัราดอกเบ้ียต ่า 
๒) เพิ่มช่องทางการตลาด โดยอบรมเทคนิคดา้นการบริหารจดัการ 
    การพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้คุณภาพและมีนวตักรรม 
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 เป้าประสงค์   
๑.๑) เพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมและ
วสิาหกิจชุมชน 
๑.๒) เพิ่มศกัยภาพผูป้ระกอบการและวสิาหกิจชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนื 

 ตัวช้ีวดั ค่าเป้าหมาย    
ตวัช้ีวดั หน่วย

นบั 
ค่าเป้าหมาย 

  ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑.๑ ระดบัความส าเร็จของผูป้ระกอบการ 
อุตสาหกรรมและวสิาหกิจชุมชนไดรั้บการ
ส่งเสริมพฒันา 

ราย ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ 

 กลยุทธ์ / โครงการ  

    หน่วย : ล้านบาท 

กลยทุธ์ โครงการ รวม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑. ส่งเสริมเพ่ือยกระดบั 
สถานประกอบการ   
อุตสาหกรรมและ
วสิาหกิจชุมชนใหมี้
คุณภาพและเขา้สู่ 
มาตรฐานสากล 

โครงการท่ี สอจ. ขอ
งบประมาณจงัหวดั     
๑. หมู่บา้นอุตสาหกรรม
เชิงสร้างสรรค ์
(Creative industry 
Village : CIV) 

 
 

๕.๐๐ 

 
 

๕.๐๐ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 โครงการท่ี สอจ. ขอรับ
การสนบั สนุนงบ
ประมาณกระทรวง กรม 
๑. โครงการส่งเสริม
พฒันาศกัยภาพของ
อุตสาหกรรมในภูมิภาค 
๒. โครงการส่งเสริม
และพฒันาดา้นการ
มาตรฐาน เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถใน
แข่งขนั  (มผช.) 
 

 
 
 

๑.๐๐ 
 
 

๑.๐๐ 
 
 
 
 
 

 
 
 

๐.๒๐ 
 
 

๐.๒๐ 
 
 
 
 
 

 
 
 

๐..๒๐ 
 
 

๐.๒๐ 
 
 
 
 
 

 
 
 

๐.๒๐ 
 
 
  ๐.๒๐ 
 
 
 
 
 

 
 
 

๐.๒๐ 
 
 

๐.๒๐ 
 
 
 
 
 

 
 
 

๐.๒๐ 
 
 

๐.๒๐ 
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๓.โครงการส่งเสริม
สร้างความรู้ เพ่ิมขีด
ความสามารถใหก้บั 
SMEs 

๑.๕๐ 
 

๐.๓๐ ๐.๓๐ ๐.๓๐ 
 

๐.๓๐ ๐.๓๐ 

 โครงการอ่ืนๆ 
 ๑. โครงการพฒันา
นวตักรรมและเช่ือมโยง
เครือข่ายการผลิตภณัฑ์
ผา้ไหมและผลิตภณัฑ-์
จากไหมสู่สากล 
 

 
๕.๐๐ 

 
 
 
 
 

 
๑.๐๐ 

 
 
 
 
 

 
๑.๐๐ 

 
 
 
 
 

 
๑.๐๐ 

 
 
 
 
 

 
๑.๐๐ 

 
 
 
 
 

 
๑.๐๐ 

 
 
 
 
 

 

        ๒) แนวทางการพฒันาด้านที ่ ๒ :  พฒันาผูป้ระกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม วสิาหกิจ
ชุมชนใหเ้ป็นผูมี้สมรรถนะสูงทั้งดา้นทกัษะการผลิต การบริหารจดัการ เทคโนโลย ีและนวตักรรม  ใหเ้ป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้มต่อสังคม 
    เป้าประสงค์   
                        ๑. ผูป้ระกอบการมีการใชป้ระโยชน์และบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ี
ย ัง่ยนืภายใตก้ารมีส่วนร่วมของชุมชน 
   ตัวช้ีวดั ค่าเป้าหมาย  
 

ตวัช้ีวดั หน่วย
นบั 

ค่าเป้าหมาย 

  ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๒.๑ จ านวนสถานประกอบการผา่นเกณฑก์าร
ประเมิน การมีธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้มท่ีดี
ของสถานประกอบการอุตสาหกรรม 
 

ราย ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 
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   กลยุทธ์  โครงการ   
                   หน่วย : ล้านบาท 

กลยทุธ ์ โครงการ รวม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

กลยทุธ์ท่ี ๑.  
ส่งเสริมและพฒันาการ   
บริหารจดัการตามหลกั 
ธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการท่ี สอจ. 
ของบประมาณ

จงัหวดั         
- 

      

 โครงการท่ี สอจ. 
ขอรับการ
สนบัสนุน
งบประมาณ
กระทรวง  กรม 

๑. โครงการบริหาร
จดัการลุ่มน ้ าและ
วางระบบธรรมา  - 
ภิบาลส่ิงแวดลอ้ม 

 
 
 
 
 

๐.๒๐ 
 
 

 
 
 
 
 

๐.๐๔ 
 
 

 
 
 
 
 

๐.๐๔ 
 
 

 
 
 
 
 

๐.๐๔ 
 
 

 
 
 
 
 

๐.๐๔ 

 
 
 
 
 

๐.๐๔ 
 

 โครงการอ่ืนๆ 
๑.โครงการส่งเสริม
การรวมกลุ่ม
อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศนครราชสีมา 
๒.โครงการสร้าง
และพฒันาเครือข่าย
อุตสาหกรรมรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 
๓. โครงการ
นวตักรรมสร้างสาร
ปรับปรุงดินใหก้บั
อุตสาหกรรมมนั
สมัปะหลงั 

 
๖.๐๐ 

 
 
 

๐.๑๔ 
 

 
 

๗.๕๐ 

 
๑.๒๐ 

 
 
 

๐.๐๒๘ 
 

 
 

๑.๕๐ 

 
๑.๒๐ 

 
 
 
๐.๐๒๘ 

 
 

 
๑.๕๐ 

 
๑.๒๐ 

 
 
 

๐.๐๒๘ 
 
 

 
๑.๕๐ 

 
๑.๒๐ 

 
 
 

๐.๐๒๘ 
 

 
 

๑.๕๐ 

 
๑.๒๐ 

 
 
 

๐.๐๒๘ 
 
 

 
๑.๕๐ 
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ส่วนที ่๔   ภาคผนวก  

๔.๑ โครงการแบบย่อ (๑ ชุด : ๑ โครงการ) 
๔.๑.๑ โครงการแบบยอ่ โครงการท่ี๑ 

๑. ช่ือโครงการ 

 

ส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนครราชสีมา (Eco-
Industrial Clusters : EIC) 

๒. ความส าคญัของโครงการ หลกัการ
และเหตุผล 

 

 

จากกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ได้ให้
ความส าคญัการสร้างความสามารถในการแข่งขนั และการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม การปรับตวัต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและพฒันามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว  
น าไปสู่การพัฒนาท่ีย ั่งยืนในทุกมิติ ทั้ งด้านสังคม เศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ
ระหว่างกัน โดยด าเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกนั มุ่งเน้น
การพฒันาพื้นท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
เป็นลักษณะการพฒันาตามศักยภาพของพื้นท่ี และเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อน าไปสู่ เมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรย ัง่ยืน 
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และมติ ครม.เม่ือวนัท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 
และ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙  ขยายพื้นท่ีการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ จากเดิม ๖ จงัหวดั เพิ่มรวมเป็น  ๑๕ จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดั
ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี 
นครปฐม สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ราชบุรี สงขลา 
ขอนแก่น นครราชสีมา และสุราษฎร์ธานี   ก าหนดเป้าหมาย
ระยะแรก ใหผ้า่นการประเมินเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดบั
ท่ี ๓ ภายในปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ผ่านระดบั ๕ ภายใน ปี พ.ศ. 
๒๕๖๙ 

    ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จงัหวดันครราชสีมา  ได้ก าหนดพื้นท่ี
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จ านวน ๕ ต าบล ๗๗ หมู่บา้น  ของ อ าเภอสีคิ้ว 
ไดแ้ก่ ต าบลหนองหญา้ขาว ลาดบวัขาว มิตรภาพ กุดนอ้ย และต าบลสี
คิ้ว  ซ่ึงมีพื้นท่ีรวมทั้ งหมด  ๓๑๑,๗๑๔.๕๔  ไร่  เป็นเกษตรกรรม   
๒๕๗,๗๖๙ ไร่ ป่าไม ้๕๑,๑๓๗ ไร่ และอ่ืนๆ ๒,๘๐๘ ไร่  มีโรงงาน
อุตสาหกรรมจ านวน ๘๗  โรง  เงินทุนรวม ๑๐,๒๐๙  ล้านบาท  
คนงาน  ๔,๖๓๕ คน และจากการด าเนินงานท่ีผ่านมาหน่วยงานใน
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พื้นท่ี และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัจงัหวดั ขาดความรู้และเขา้ใจ 
ในการด าเนินงานการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และจากการ
ด าเนินงานพบว่าความร่วมมือในการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ ไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร 

   หัวใจการด าเนินงานการพัฒนาเมืองต้องอาศยัความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วน  ทั้ งโรงงานอุตสาหกรรมกับองค์กร 
หน่วยงานทอ้งถ่ินและชุมชนโดยรอบให้ด าเนินการไปด้วยกนั และ
การร่วมมือขบัเคล่ือนอยา่งจริงจงั ตั้งแต่การส่งเสริมและสร้างปัจจยัท่ี
เอ้ือต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท้องถ่ิน  เช่นการพฒันาพื้นท่ี 
ระบบการจราจร การขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค  การส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นวตักรรมเพื่อ
ส่ิงแวดล้อม ในการลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก การผลิตสินคา้ท่ี
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  และการส่งเสริมและสนบัสนุนการยกระดบั
ให้ทุกองคก์รของสังคม มุ่งสู่การเป็นชุมชนเชิงนิเวศ เพื่อเป็นพื้นฐาน
ในการขยายไปสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) 
รวมทั้งการยกระดบัการบริหารจดัการอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใสตาม
หลักธรรมาภิบาล เพื่อครอบคลุมให้ครบทุกมิติ ของการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซ่ึงมี ๕  มิติ ได้แก่ มิติกายภาพ เศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และการบริหารการจดัการ ให้บงัเกิดผลสัมฤทธ์ิ
อยา่งเป็นรูปธรรม  
สภาพปัญหา / ความต้องการ : 
              การด าเนินงานการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีผ่านมา 

พบว่ายงัขาดความร่วมมือในการด าเนินงานจึงท าให้ไม่ประสบ

ความส าเร็จเท่าท่ีควร ดังนั้ นจึงมีความจ าเป็นในการส่งเสริมความ

ร่วมมือ โดยการสร้างเครือข่ายพนัธมิตรอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในส่วน

ท่ีเก่ียวขอ้ง ตั้งแต่ ความร่วมมือระหวา่งพื้นท่ีอุตสาหกรรม ชุมชน และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เกิดการประสานความร่วมมือระหว่าง กลุ่ม

โรงงาน ทั้ งภายในกลุ่มและนอกกลุ่มมากข้ึน รวมทั้ งขยายความ

ร่วมมือไปยงัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือชุมชน จนพฒันาเป็น

เครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ในท่ีสุด ซ่ึงจะส่งผลให้พื้นท่ีนั้ น 

ได้รับข้อมูลข่าวสารกันอย่างทั่วถึง  มีการใช้ทรัพยากรท่ีมีจ ากัด

ร่วมกัน   การจัดการระบบบ าบัดน ้ าเสียร่วมกัน   ระบบจัดการ
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ส่ิงแวดล้อมร่วมกัน  น าไปสู่การพึ่ งพาอาศัย  และสังคมพื้นท่ีอยู่

ดว้ยกนัอยา่งมีความสุขอยา่งย ัง่สืบไป  

ความเร่งด่วน : 
          หากไม่มีการสร้างเครือข่าย“เชิงนิเวศ”ในพื้นท่ีจะไม่สามารถ
เช่ือมโยงการท างานกนัได้อย่างเต็มท่ี ขาดโอกาสในการพฒันา ไม่
สามารถเจริญเติบโตไดดี้และย ัง่ยนื หากมีการวางรากฐาน วางรูปแบบ
การพฒันาให้กบักลุ่ม จะท าให้กลุ่มเกิดความสามคัคี เกิดอ านาจการ
ต่อรอง เกิดการพฒันา และสามารถท าใหก้ลุ่มมีความเขม้แขง็สามารถ
ใชท้รัพยากรร่วมกนั พึ่งพาอาศยักนัได ้อยา่งเป็นรูปธรรมและย ัง่ยนื 
 

๓. วตัถุประสงคข์องโครงการ 

 

 

 ๑. เพื่อกระตุน้ให้ ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม  หน่วยงานของ
ภาครัฐ และเอกชน รวมทั้ งผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ี เกิดความ
ตระหนักและเห็นความส าคญัของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสีคิ้ว เป็น
พนัธมิตรร่วมกนัเพื่อสังคมมีสุข 

 ๒. เพื่อใหเ้กิดการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสีคิ้ว และ
การด าเนินงานท่ีมีการก าหนดทิศทาง เป้าหมาย กลยทุธ์ และ
แผนปฏิบติัการในการด าเนินงานตามท่ีพื้นท่ีตอ้งการอยา่งเป็น
รูปธรรม 

๔. ผลผลิต และผลลพัธ์ของโครงการ 

 

 

ผลผลติ :  

          ๑. ชุมชนและสถานประกอบการในพื้นท่ีไดรั้บการพฒันาและ
ยกระดบัสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดบัท่ี ๓ และ ๔ 
          ๒. กลุ่มเครือข่าย“คลสัเตอร์เชิงนิเวศสีคิ้ว” ท่ีเขา้ร่วมโครงการ
สามารถด าเนินการตามแนวทางของคลสัเตอร์ โดยมีการก าหนด
วสิัยทศัน์ และพนัธกิจของกลุ่ม 

 ๓. มีแผนแม่บท และแผนปฏิบติัการของการพฒันากลุ่ม
อุตสาหกรรม “คลสัเตอร์เชิงนิเวศสีคิ้ว” 

ผลลพัธ์ :   

 มีการพฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอยา่งเป็นระบบ  ชุมชนใน
พื้นท่ีเชิงนิเวศ มีการพึ่งพาอาศยั  และสังคมอยูด่ว้ยกนัอยา่งมีความสุข
อยา่งย ัง่ยนื 
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๕. ตวัช้ีวดัความส าเร็จของโครงการ 

 

 

ตัวช้ีวดัที ่๑ :  จดัประชุมสัมมนา“คลสัเตอร์เชิงนิเวศ” จ านวน ๔ คร้ัง 

ตัวช้ีวดัที ่๒ :  ชุมชนไดรั้บการพฒันาเป็น “อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
จ านวน ๕ พื้นท่ี 
ตัวช้ีวดัที ่๓ :  พฒันาระบบการผลิต/นวตักรรมผลิตภณัฑ์สีเขียว  
จ  านวน ๑๐ ราย 

ตัวช้ีวดัที ่๔ :  จดัแสดงหรือสนบัสนุนใหสิ้นคา้ของคลสัเตอร์เชิงนิเวศ 
จ านวน ๑ คร้ัง ๒๐ ราย 

๖. ความเช่ือมโยงกบัแผนพฒันาจงัหวดั/
กลุ่มจงัหวดั 

พฒันานวตักรรมการผลิต การแปรรูปสินคา้เกษตรปลอดภยัและ

อุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  

๗. ระยะเวลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 

๘. กิจกรรมท่ีส าคญั 

 

 

 

 

 

จัดประชุมสัมมนาคลสัเตอร์เชิงนิเวศ  กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งหมด  
เพื่อศึกษาถึงยทุธศาสตร์ แผนงาน โครงการ   และผลการด าเนินงานท่ี
ผา่นมา เพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงานใหม่  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปในโลกปัจจุบนั 

การจัดตั้งศูนย์ Eco ปฏิบัติงานคลสัเตอร์เชิงนิเวศ ด าเนินการจดัตั้ง
ศูนยป์ฏิบติังานคลสัเตอร์เชิงนิเวศจงัหวดันครราชสีมา เพื่อใหบ้ริการ
ขอ้มูลอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมีการเช่ือมโยงขอ้มูลในการ
ด าเนินงานของพื้นท่ี ทั้งโรงงานอุตสาหกรรม ชุมชน และภาครัฐ 
เอกชน ท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
การประชาสัมพนัธ์ จดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์  และจดัแสดงศกัยภาพ
ของโรงงานอุตสาหกรรม และชุมชน ท่ีเขา้ร่วมโครงการ พร้อม
ประกาศเกียรติคุณแก่โรงงาน และชุมชนดว้ย 
พัฒนาระบบการผลิตและสินค้านวัตกรรมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  จดั
กิจกรรมการใชท้รัพยากรร่วมกนัในโรงงานอุตสาหกรรม และชุมชน 
รวมทั้งน าวตัถุดิบท่ีเหลือใช ้ให้สามารถน าไปใชเ้ป็นผลิตใหม่ได ้และ
หรือค้นหาผลิตภณัฑ์นวตักรรม เชิงสร้างสรรค์ใหม่ ท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม และเป็นท่ีตอ้งการของตลาดดว้ย 

๙. งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๐. ผูรั้บผิดชอบ 

 

นายชยัทตั  สมิตินนท ์     

ต าแหน่ง   อุตสาหกรรมจงัหวดันครราชสีมา 
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๔.๑.๒ โครงการแบบยอ่ โครงการท่ี๒ 

๑. ช่ือโครงการ 

 

โครงการพฒันานวตักรรมและเช่ือมโยงเครือข่ายการผลิตผา้ไหม
และผลิตภณัฑจ์ากไหมสู่สากล 

๒. ความส าคญัของโครงการ 
หลกัการและเหตุผล 

 

 

          จงัหวดันครราชสีมา มีการผลิตผา้ไหมท่ีมีช่ือเสียงมาชา้นาน 
และมีผูผ้ลิตเป็นจ านวนมาก ซ่ึงมีผลต่อเศรษฐกิจ โดยรวมของ
จงัหวดัเป็นอยา่งมากมาอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี ๒๕๖๐ มีมูลค่าการ
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์     ผา้ไหมกวา่ ๔,๔๐๐ ลา้นบาท  ปัจจุบนัมีการ
แข่งขันทางธุรกิจการค้าผ้าไหมเป็นไปอย่างรุนแรง จึงต้องเร่ง
พฒันารูปแบบ คุณภาพผลิตภณัฑ์ให้มีมาตรฐาน เป็นท่ียอมรับทั้ง
ในและต่างประเทศอยา่งเป็นรูปธรรมและย ัง่ยนื   
          จากการด าเนินงานการพฒันาคุณภาพไหมตั้งแต่ต้นน ้ าถึง
ปลายน ้ าท่ีผา่นมา พบว่าความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพ
สังคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้มในยุคปัจจุบนั  รวมทั้งการแข่งขนั
ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมท่ี มีความรุนแรงมากข้ึน  ได้
ก่อใหเ้กิดช่องวา่งทางการคา้อยา่งมากมาย กลุ่มผูผู้ผ้ลิตและแปรรูป
ผลิตภณัฑไ์หมจ านวนมากไม่สามารถปรับตวัใหท้นัต่อสถานการณ์
ตลาดโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป  
 จงัหวดันครราชสีมา โดยส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดั
นครราชสีมา ได้จดัท าโครงการพฒันานวตักรรมและเช่ือมโยง
เครือข่ายการผลิตผา้ไหมและผลิตภณัฑ์จากไหมสู่สากล ให้กลุ่มผู ้
ทอผ้าไหม ผู ้ผ ลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหมจังหวัดนคร
นครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ด้วยแนวคิด
การพฒันาผลิตภณัฑ์      ผา้ไหมด้วยนวตักรรม เทคโนโลยี และ
การออกแบบในเชิงสร้างสรรค์ ผสมผสานด้วยภูมิปัญญา และอตั
ลกัษณ์ของทอ้งถ่ินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม การพฒันาและยกระดบัให้
ได้รับการรับมองมาตรฐาน การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ระหวา่งผูป้ระกอบการ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจ การสร้างองค์ความรู้และเทคนิคการขยายโอกาสทาง
การตลาดยุค ๔.๐ ซ่ึงจะช่วยให้ผู ้ประกอบการมีผลิตภัณฑ์ท่ีมี
ศกัยภาพพร้อมจะเข้าสู่ตลาด โดยเขา้ร่วมงานแสดงและจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ และสร้างความย ัง่ยนืใหธุ้รกิจผา้ไหมดว้ยการพฒันาการ
รวมกลุ่มและเช่ือมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรม (คลสัเตอร์) ผูผ้ลิต ผู ้
แปรรูป และผูจ้  าหน่ายผา้ไหมและผลิตภณัฑ์ไหม เพื่อเพิ่ม    ขีด
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ความสามารถทางธุรกิจให้กลุ่มอุตสาหกรรมไหม ท าให้เกิด
พนัธมิตรทางธุรกิจและเครือข่ายในการสร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่ม
ผลิตภาพและการสร้างโอกาสทางการตลาดให้กบัผูป้ระกอบการ
อย่างเหมาะสม ซ่ึงจะก่อให้เกิดการสร้างรายได้ลงสู่ท้องถ่ิน ซ่ึง
กลไกลทางเศรษฐกิจฐานรากก็จะถูกขบัเคล่ือนให้เกิดการพฒันาให้
กลายเป็นธุรกิจท่ีเล้ียงชีพได้อย่างย ัง่ยืน ซ่ึงสอดคล้องและเป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนบูรณาการพฒันา
พื้นท่ีระดับภาค รวมทั้ งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การ
พฒันาจงัหวดันครราชสีมา ประเด็นท่ี ๓ พฒันานวตักรรมการผลิต 
การแปรรูปสินคา้เกษตรปลอดภยัและอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม ในดา้นการพฒันาส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรมูลค่า
สูง สร้างนวตักรรม แบรนดจ์ากพื้นท่ี เช่น ขา้วหอมมะลิทุ่งสัมฤทธ์ิ  
(GI) เล้ียง โคเน้ือ ศูนยก์ลางเกษตร-อุตสาหกรรมไหมครบวงจร 
สินคา้เกษตรอินทรีย ์รวมทั้งภารกิจของกระทรวงอุตสาหกรรมใน
การส่งเสริมพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวตักรรมด้าน
อุตสาหกรรมให้กับผูป้ระกอบการในเขตพื้นท่ีจงัหวดัและกลุ่ม
จงัหวดั ไปสู่เป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพฒันาแล้ว 
เศรษฐกิจเติบโตอยา่งมีเสถียรภาพและย ัง่ยนื 

๓. วตัถุประสงคข์องโครงการ 

 

 

๑. พฒันาและยกระดบัผลิตภณัฑ์ผา้ไหมดว้ยนวตักรรม เทคโนโลย ี
และการออกแบบในเชิงสร้างสรรค์ ผสมผสานด้วยภูมิปัญญา
และอตัลกัษณ์ทอ้งถ่ินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และโอกาสทางการตลาด 
๒. พฒันาและยกระดบัผา้ไหม และผลิตภณัฑ์จากผา้ไหมให้ไดรั้บ
การรับรองมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 
๓. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู ้ประกอบการ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเช่ือมโยงความรู้ เคร่ืองมือ  นวตักรรม 
เทคโนโลย ีวตัถุดิบ รวมทั้งโอกาสทางธุรกิจ  
๔. สร้างองค์ความรู้และเทคนิคการขยายโอกาสทางการตลาดยุค 
๔.๐ และความพร้อมเขา้สู่ตลาดดว้ยการร่วมงานแสดงและจ าหน่าย
สินคา้ ซ่ึงจะช่วยตอกย  ้าน าความรู้ท่ีไดจ้ากการบ่มเพาะมาปรับใช้
เพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์ภายหลงัไดมี้โอกาสพบผูบ้ริโภคตวัจริงและ
เรียนรู้ถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีแทจ้ริง 
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๔. ผลผลิต และผลลพัธ์ของโครงการ 
 
 

ผลผลติ 
๑ .เครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู ้ประกอบการ หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องได้รับการพฒันาการร่วมกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง (คลัส
เตอร์ไหมนครราชสีมา) 
๒.พฒันาผูป้ระกอบการ ผลิตภณัฑใ์หม่ คุณภาพผลิตภณัฑ ์
    ๒.๑. ผลิตภณัฑไ์หมไดรั้บการพฒันานวตักรรม เทคโนโลย ีและ
การออกแบบในเชิงสร้างสรรค ์
    ๒.๒. ผา้ไหม และผลิตภณัฑ์ไหมไดรั้บการพฒันาและยกระดบั
ใหไ้ดรั้บการรับรองมาตรฐาน   
    ๒.๓. ผูป้ระกอบการไดรั้บการพฒันาศกัยภาพ 
๓.กองทุนจัดซ้ือวตัถุดิบคลัสเตอร์ไหมนครชัยบุรินทร์มีการ
ด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 
๔.ผูป้ระกอบการได้เขา้ร่วมแสดงและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีไดรั้บ
การพฒันา 
ผลลพัธ์ 
   ท  าให้เครือข่ายผูป้ระกอบการไหม กลุ่มผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์ไหมใน
จงัหวดันครราชสีมา ท่ีไดรั้บการพฒันา มีรายไดเ้พิ่มข้ึน 

๕. ตวัช้ีวดัความส าเร็จของโครงการ 

 

 

๑ .เครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู ้ประกอบการ หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องได้รับการพฒันาการร่วมกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง (คลัส
เตอร์ไหมนครราชสีมา) จ านวน ๑ เครือข่าย 
๒.พฒันาผูป้ระกอบการ ผลิตภณัฑใ์หม่ คุณภาพผลิตภณัฑ ์
    ๒.๑. ผลิตภณัฑไ์หมไดรั้บการพฒันานวตักรรม เทคโนโลย ีและ
การออกแบบในเชิงสร้างสรรค ์จ านวน ๖ ผลิตภณัฑ ์
    ๒.๒. ผา้ไหม และผลิตภณัฑ์ไหมไดรั้บการพฒันาและยกระดบั
ใหไ้ดรั้บการรับรองมาตรฐาน จ านวน ๑๐ ช้ิน/ผลิตภณัฑ ์  
    ๒.๓. ผูป้ระกอบการไดรั้บการพฒันาศกัยภาพ จ านวน ๕ ราย 
๓.กองทุนจัดซ้ือวตัถุดิบคลัสเตอร์ไหมนครชัยบุรินทร์มีการ
ด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง จ านวน ๑ กองทุน 
๔.ผูป้ระกอบการได้เขา้ร่วมแสดงและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีไดรั้บ
การพฒันา จ านวน ๑ คร้ัง/ ๓๐ ราย 
๕.ท าให้เครือข่ายผูป้ระกอบการไหม กลุ่มผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์ไหมใน
จงัหวดันครราชสีมา ท่ีไดรั้บการพฒันา มีรายไดเ้พิ่มข้ึน ร้อยละ ๑๐ 
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๖. ความเช่ือมโยงกบัแผนพฒันา
จงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั 

พฒันาการผลิต การแปรรูปสินคา้เกษตรปลอดภยัและอุตสาหกรรม
ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

๗. ระยะเวลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 

๘. กิจกรรมท่ีส าคญั 

 

 

 

 

 

๑.กิจกรรม พฒันาเครือข่ายความร่วมมือคลสัเตอร์ไหมจงัหวดั
นครราชสีมา 
- ส ารวจ จดัเก็บขอ้มูลผูป้ระกอบการคลสัเตอร์ไหมนครราชสีมา 
ทบทวนจ านวนสมาชิก ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานการรวมกลุ่ม 
และการประกอบธุรกิจไหม  
- จดัประชุมทบทวนการด าเนินงานคลสัเตอร์ไหมกบัผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียทั้งหมด  เพื่อศึกษาถึงยทุธศาสตร์ แผนงาน โครงการและ
ผลการด าเนินงานท่ีผา่น เพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงานคลสั
เตอร์ไหม 
๒.กิจกรรม พฒันาผูป้ระกอบการ ผลิตภณัฑไ์หมเชิงสร้างสรรค ์
และยกระดบัคุณภาพไหม 
- พัฒนาผู ้ประกอบการ ให้ค  าปรึกษาแนะน าเชิงลึกในสถาน
ประกอบการ แก่สมาชิกกลุ่มคลสัเตอร์ ดา้นต่าง ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบั
สภาพปัญหาความตอ้งการ ลดตน้ทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
ก ารบ ริห ารจัดก าร  ก ารตล าด  ป ระหยัดพ ลัง  เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขนั 
- พฒันาและยกระดบัผลิตภณัฑ์ผา้ไหมดว้ยนวตักรรม เทคโนโลย ี
และการออกแบบในเชิงสร้างสรรค์ ผสมผสานด้วยภูมิปัญญา
และอตัลกัษณ์ทอ้งถ่ินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และโอกาสทางการตลาด 
- พฒันาและยกระดบัไหม และผลิตภณัฑไ์หมใหไ้ดรั้บการรับรอง
มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน (มผช.) 
๓.กิจกรรม เช่ือมโยงเครือข่ายผูผ้ลิตคลสัเตอร์ไหม 
- เช่ือมโยงเครือข่าย เพิ่มพูนความรู้ ทกัษะประสบการณ์การท างาน
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ และเทียบเคียงการด าเนินงานของกลุ่ม
ตน้แบบท่ีประสบความส าเร็จ ด้านต่างๆ เช่น การตลาด การผลิต 
การบริหารจดัการ เป็นตน้ 
- ทบทวน และสนบัสนุนการด าเนินงานกองทุนซ้ือวตัถุดิบ
ของคลสัเตอร์ไหมนครราชสีมา เช่น ปรับปรุงหลกัเกณฑ ์
กฎระเบียบ การบริหารงาน เป็นตน้ 
๔.กิจกรรม สร้างองคค์วามรู้และเทคนิคการขยายโอกาสทาง
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การตลาด  ยคุ ๔.๐ 
- ฝึกอบรม สร้างองคค์วามรู้และเทคนิคการขยายโอกาสทาง
การตลาดยคุ ๔.๐ 
- สร้างโอกาสทางการตลาด โดยจดัแสดงและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
รจากสมาชิกคลสัเตอร์ท่ีผา่นการพฒันาดา้นต่าง ๆ ซ่ึงมีผลิตภณัฑท่ี์
มีศกัยภาพพร้อมจะเขา้สู่ตลาด รวมทั้งการเจรจาจบัคู่ธุรกิจ ซ่ึง
ผูป้ระกอบการน าความรู้ท่ีไดจ้ากการ บ่มเพาะมาปรับใชแ้ละพฒันา
ผลิตภณัฑข์องตนเองภายหลงัจากมีโอกาสพบผูบ้ริโภค 
๕.กิจกรรม ก ากบัดูแลและติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการ 

๙. งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๐. ผูรั้บผิดชอบ 

 

นายชยัทตั สมิตินนท ์  

ต าแหน่ง  อุตสาหกรรมจงัหวดันครราชสีมา 

 
๔.๑.๓ โครงการแบบยอ่ โครงการท่ี๓ 

๑. ช่ือโครงการ 

 

โครงการส่งเสริมพฒันาศกัยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค 

๒. ความส าคญัของโครงการ 
หลกัการและเหตุผล 

 

 

   การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาคเป็น
ยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญ ซ่ึงต้องท าต่อเน่ืองอย่างเป็นระบบในการ
เส ริ ม ส ร้ า ง ขี ด ค ว าม ส าม ารถ ข อ งผู ้ ป ร ะ ก อบ ก ารแ ล ะ
ภาคอุตสาหกรรม ให้แข่งขันได้ในทุกระดับเพื่ อให้ เกิดการ
พฒันาการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพและมีมูลค่าท่ีเพิ่มข้ึน สามารถยืน
หยดัอยู่ไดภ้ายใตโ้ครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศปัจจุบนัท่ียงัไม่
สามารถรองรับการเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืน และอ่อนไหวต่อความ
ผนัผวนของเศรษฐกิจตอ้งพึ่งพาเศรษฐกิจภายนอกประเทศ 

   เพื่อให้การส่งเสริมพฒันาศกัยภาพอุตสาหกรรมของหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง สามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้ งสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูป้ระกอบการและผูเ้ก่ียวขอ้ง
ได้  องค์ความรู้เพื่ อการพัฒนาศักยภาพและโอกาสส าหรับ
ผูป้ระกอบการจึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการ  ดว้ยการส่งเสริมพฒันา
ดา้นวิชาการ กฎหมาย การแลกเปล่ียนเรียนรู้จากประสบการณ์ การ
ส ารวจ การให้บริการขอ้มูล และค าปรึกษาแนะน าเพื่อให้เกิดการ
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สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกนั อนัจะน าไปสู่การพฒันาขีด
ความสามารถของผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมให้แข่งขนัได้
ในทุกระดบั  และสอดคลอ้งกบันโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล  

๓. วตัถุประสงคข์องโครงการ 

 

 

   ๑.เพื่อพฒันาและส่งเสริมศกัยภาพของอุตสาหกรรมในระดับ
จงัหวดัใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและยทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
   ๒.ส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาศกัยภาพของอุตสาหกรรม และ
ผูป้ระกอบการในระดบัจงัหวดัในการด าเนินธุรกิจเฉพาะทาง 
   ๓ .ส่งเสริม พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมในระดับจังหวดั ให้มี
โครงสร้างการผลิตท่ีสามารถรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ
โลกอยา่งย ัง่ยนื  
   ๔.ส่งเสริมการลงทุนในระดบัจงัหวดั 
   ๕.ส่งเสริมการผลิตและการใชม้าตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม
(มอก.) มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน(มผช.) 

๔. ผลผลิต และผลลพัธ์ของโครงการ 

 

 

   ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมและผูผ้ลิตอุตสาหกรรมชุมชนใน

พื้นท่ีจังหวดันครราชสีมาได้รับความรู้ด้านวิชาการ กฎหมาย 

ประสบการณ์จากการศึกษา ดูงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้ ได้รับ

บริการค าปรึกษาแนะน า  

๕. ตวัช้ีวดัความส าเร็จของโครงการ 

 

 

   ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมและผูผ้ลิตอุตสาหกรรมชุมชนใน
พื้นท่ีจังหวดันครราชสีมาได้รับความรู้ด้านวิชาการ กฎหมาย 
ประสบการณ์จากการศึกษา ดูงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้ ได้รับ
บริการค าปรึกษาแนะน า จ านวน ๓๐๐ราย 

๖. ความเช่ือมโยงกบัแผนพฒันา
จงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั 

พฒันาและเพิ่มศกัยภาพของผูป้ระกอบการและวสิาหกิจชุมชน ให้

มีความเขม้แขง็ และสามารถแข่งขนัได ้

๗. ระยะเวลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 

๘. กิจกรรมท่ีส าคญั 

 

 

 

 

 

๑.เยีย่มผูป้ระกอบการเพื่อศึกษา ส ารวจ และวเิคราะห์ศกัยภาพ
อุตสาหกรรมในจงัหวดั ทั้งในดา้นโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ
และแนวโนม้การพฒันาอุตสาหกรรมในจงัหวดั 
๒.จดัฝึกอบรม/สัมมนาทางดา้นวชิาการ กฎหมาย และศึกษาดูงาน
เพื่อสร้างโอกาสในการพฒันาความรู้และเสริมสร้างทกัษะการ
บริหารจดัการธุรกิจอุตสาหกรรมของผูป้ระกอบการในระดบั
จงัหวดั ใหมี้โครงสร้างการผลิตท่ีสามารถรองรับการเจริญเติบโต
ของเศรษฐกิจโลกอยา่งย ัง่ยนื ดว้ยการบริหารจดัการธุรกิจใหมี้ผลิต
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ภาพสูงข้ึน 
๓.ใหค้  าปรึกษาแนะน าเบ้ืองตน้และเชิงลึกเฉพาะทาง ในการ
ส่งเสริมและพฒันาการประกอบธุรกิจ รวมทั้งผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่ม และผูผ้ลิตอุตสาหกรรม
ชุมชนทุกประเภทการผลิตในจงัหวดั  
๔.ใหบ้ริการขอ้มูลสารสนเทศแก่ผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรม 
และประชาชนในจงัหวดัในรูปแบบเอกสาร Electronic File และ 
Website ทั้งท่ีหน่วยงานเป็นผูจ้ดัท าและจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

๙. งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๐. ผูรั้บผิดชอบ 

 

นายชยัทตั  สมิตินนท ์     

ต าแหน่ง   อุตสาหกรรมจงัหวดันครราชสีมา 

 

๔.๑.๔ โครงการแบบยอ่ โครงการท่ี๔ 

๑. ช่ือ
โครงกา
ร 

 

โครงการส่งเสริมและพฒันาดา้นการมาตรฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในแข่งขนั  (มผช.) 

๒. 
ความส า
คญัของ
โครงกา
ร 
หลกัการ
และ
เหตุผล 

 

 

   ตามท่ีรัฐบาลไดมี้นโยบายในดา้นการสนบัสนุนงานศิลปหัตถกรรม  เพื่อสร้างเอกลกัษณ์และผลิต
สินคา้ในทอ้งถ่ิน ให้มีศกัยภาพท่ีดีข้ึน เพื่อเสริมสร้างชุมชนไดใ้ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีเอกลกัษณ์น ามา
พฒันาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ โดยส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม เป็นผูส้นบัสนุนโครงการในดา้นการก าหนดมาตรฐานและการรับรองคุณภาพผลิตภณัฑ์
ในโครงการ  เพื่อให้ผลิตภณัฑ์เป็นท่ียอมรับและสามารถประกนัคุณภาพให้แก่ผูบ้ริโภคทั้งในและ
ต่างประเทศ และเพื่อเป็นพื้นฐานในการพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยืน 
   โครงการส่งเสริมและพฒันาดา้นการมาตรฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในแข่งขนั  (มผช.) จึงเป็น
แนวทางท่ีจะสนบัสนุนในดา้นมาตรฐาน และการรับรองคุณภาพของผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากชุมชน เพื่อให้
ผลิตภณัฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน(มผช.) อีกทั้งเป็นท่ียอมรับและสร้างความ
เช่ือมัน่ใหก้บัผูบ้ริโภค 

๓. 
วตัถุประ
สงคข์อง

๑.เพื่อส่งเสริมและพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์ชุมชนให้ได้รับการรับรองและแสดงเคร่ืองหมายการ
รับรองมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน 
๒.เพื่อส่งเสริมด้านการตลาดของผลิตภณัฑ์ให้เป็นท่ียอมรับอย่างแพร่หลายและสร้างความมัน่ใจ
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โครงกา
ร 

 

 

ใหก้บัผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑชุ์มชน 
๓.เพื่อเน้นให้มีการพฒันาแบบยัง่ยืน อีกทั้งสนบัสนุนนโยบายของรัฐบาลดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ์
ชุมชน 
๔.เพื่อส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการรักษาคุณภาพมาตรฐานผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

๔. 
ผลผลิต 
และ
ผลลพัธ์
ของ
โครงกา
ร 

 

   ผลิตภณัฑชุ์มชนไดรั้บการพฒันาและไดรั้บการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน(มผช.) 

๕. 
ตวัช้ีวดั
ความส า
เร็จของ
โครงกา
ร 

 

 

ผูป้ระกอบการวสิาหกิจชุมชนไดรั้บการส่งเสริมพฒันาไม่นอ้ยกวา่ ๑๐๐ ราย 

๖. ความ
เช่ือมโยง
กบั
แผนพฒั
นา
จงัหวดั/
กลุ่ม
จงัหวดั 

พฒันาและเพิ่มศกัยภาพของผูป้ระกอบการและวสิาหกิจชุมชน ใหมี้ความเขม้แขง็ และสามารถ

แข่งขนัได ้

๗. 
ระยะเวล
า 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
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๘. 
กิจกรรม
ท่ีส าคญั 

 

 

 

 

 

   ๑.ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑชุ์มชน 
   ๒.ด าเนินการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน(มผช.) 
   ๓.ตรวจติดตาม ประเมินผลการด าเนินการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน(มผช.) 
   ๔.ประชุม พิจารณา ทบทวนการส่งเสริมและพฒันาเพื่อใหเ้กิดการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์
ชุมชน(มผช.) 

๙. 
งบประ
มาณ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๐. 
ผูรั้บผดิ
ชอบ 
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ต าแหน่ง   อุตสาหกรรมจงัหวดันครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
๔.๑.๕ โครงการแบบยอ่ โครงการท่ี๕ 

๑. ช่ือโครงการ 

 

โครงการบริหารจดัการลุ่มน ้าและวางระบบธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม 

๒. ความส าคญัของโครงการ 
หลกัการและเหตุผล 

 

 

       สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมและภาวะโลกร้อนในปัจจุบนัถือเป็น
ภาวะเส่ียงท่ีจะส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงรูปแบบการบริโภค
และการผลิตในทุกระดบั  ภาคอุตสาหกรรมซ่ึงเป็นภาคการผลิตท่ี
ส าคัญของประเทศจึงต้องมีการปรับตวัและพัฒนาการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพ และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  สามารถอยู่ร่วมกับ
ชุมชนได้อย่างย ัง่ยืนดว้ยการลดปัญหาด้านมลพิษและส่ิงแวดล้อม
ในบริเวณสถานประกอบการและชุมชนใกล้เคียง โดยเฉพาะใน
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พื้นท่ีตามลุ่มน ้าสายส าคญั 
        ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดั ซ่ึงเป็นตัวแทนกระทรวง
อุตสาหกรรมในภูมิภาค  จึงมีหน้าท่ีสร้างความตระหนัก  ป้องกัน  
ก าหนดแนวทางและหลกัเกณฑ์การปฏิบติัเพื่อสร้างความมัน่ใจว่า
สถานประกอบการทั้งท่ีอยู่ใกล้แหล่งน ้ าและในพื้นท่ีทัว่ไปไม่ให้
สร้างมลพิษท่ีส่งผลกระทบต่อชุมชน  โดยการน าระบบธรรมาภิบาล
ส่ิงแวดลอ้มมาด าเนินการกบัสถานประกอบการ เพื่อให้ประชาชน
เขา้มามีส่วนร่วมตั้งแต่การเร่ิมด าเนินการ การเปิดเผยขอ้มูล การเขา้
ตรวจสอบขอ้มูล และการแกไ้ขปัญหาร่วมกนัเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
กระทบต่อชุมชนและทรัพยากรน ้ า   ซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันาการ
ประกอบกิจการอุตสาหกรรมให้ เป็นมิตรกับ ส่ิ งแวดล้อม สู่
มาตรฐานสากลอยา่งย ัง่ยนืต่อไป    

๓. วตัถุประสงคข์องโครงการ 

 

 

๑.เพื่ อ ส่ งเส ริมสถานประกอบการให้ มีระบบธรรมาภิบาล
ส่ิงแวดลอ้ม 
๒.เพื่อให้สถานประกอบการในพื้นท่ีลุ่มน ้ าเฝ้าระวงั มีระบบการ
จดัเก็บขอ้มูลเพื่อการวางแผนเฝ้าระวงั ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาน ้ า
เสียในแหล่งน ้า 
๓.เพื่อกระตุน้ให้เกิดการเฝ้าระวงัการเกิดผลกระทบดา้นมลพิษของ
สถานประกอบการท่ีมีต่อชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 
๔.เพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงเครือข่ายธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อมของ
จงัหวดันครราชสีมาและส่วนท่ีเก่ียวขอ้งให้สามารถบริหารจดัการ
เครือข่ายอยา่งเขม้แขง็และย ัง่ยนื 

๔. ผลผลิต และผลลพัธ์ของโครงการ 

 

จ านวนสถานประกอบการผ่านเกณฑ์การประเมิน การมีธรรมาภิ

บาลส่ิงแวดลอ้มท่ีดีของสถานประกอบการอุตสาหกรรม 

๕. ตวัช้ีวดัความส าเร็จของโครงการ 

 

 

จ านวนสถานประกอบการผ่านเกณฑ์การประเมิน การมีธรรมา     
ภิบาลส่ิงแวดลอ้มท่ีดีของสถานประกอบการอุตสาหกรรม จ านวน 
๒ ราย 

๖. ความเช่ือมโยงกบัแผนพฒันา
จงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั 

พฒันาการประกอบกิจการอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม

สู่มาตรฐานสากลอยา่งย ัง่ยนื 

๗. ระยะเวลา ปี  ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐ 

๘. กิจกรรมท่ีส าคญั ๑.กิจกรรมบริหารจดัการลุ่มน ้า 
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   ๑.๑.จัดเก็บตัวอย่าง และตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้งของโรงงาน
เป้าหมาย เก็บตวัอยา่งน ้าในลุ่มน ้า 
   ๑ .๒ .กรณีน ้ าทิ้ งไม่ เป็นไปตามมาตรฐาน ด าเนินการตาม
พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ 
   ๑.๓.จดัท าฐานขอ้มูลสถานประกอบการอุตสาหกรรมท่ีตั้งอยูใ่กล้
ลุ่มน ้า 
๒.กิจกรรมส่งเสริมให้สถานประกอบการอุตสาหกรรมด าเนินการ
ตามหลกัเกณฑก์ารมีธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 
   ๒.๑.ช้ีแจง ท าความเข้าใจหลักการสร้างความย ัง่ยืนของสถาน
ประกอบการกบัชุมชนดว้ยธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม 
   ๒.๒.จดักิจกรรมร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประชาชน 
และสถานประกอบการ เก่ียวกับการด าเนินการรณรงค์ และ
ส่ ง เส ริมก ารใช้ ระบบธรรมาภิบ าล ส่ิ งแวดล้อมในสถาน
ประกอบการ 
  ๒.๓.จดักิจกรรมถ่ายทอดองคค์วามรู้ระหวา่งสถานประกอบการท่ี
มีการด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อมจนประสบ
ผลส าเร็จให้กบัสถานประกอบการอ่ืนเพื่อขยายผลการด าเนินงาน
ตามหลกัธรรมาภิบาลอยา่งย ัง่ยนื 

๙. งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๐. ผูรั้บผิดชอบ 

 

นายชยัทตั  สมิตินนท ์     

ต าแหน่ง   อุตสาหกรรมจงัหวดันครราชสีมา 
 

๔.๑.๖ โครงการแบบยอ่ โครงการท่ี๖ 

๑. ช่ือโครงการ 

 

โครงการหมู่บา้นอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค ์(Creative industry 

Village : CIV) 

๒. ความส าคญัของโครงการ 
หลกัการและเหตุผล 

 

 

       ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดันครราชสีมา ได้ด าเนินโครงการ
หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative industry Village : CIV) ตา
มนโนบายของรัฐบาลมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๐ โดยใชแ้นวคิด
การประยุกต์ใช้เสน่ห์และเอกลักษณ์จากทุนวฒันธรรมและภูมิปัญญา 
ร่วมกบันวตักรรม และเทคโนโลยี สร้างสรรคเ์ป็นสินคา้และบริการ เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเป็นการสร้าง
โอกาสทางการตลาด สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
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เศรษฐกิจของประเทศ แต่จากการด าเนินงานท่ีผา่นมาพบวา่หมู่บา้นหรือ
ชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการยงัตอ้งใช้ระยะเวลาในการปรับตวัให้ทนักับ
กระแสการเปล่ียนแปลงการบูรณาการความร่วมมือกนัระหวา่งหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนเพื่อเติมเต็มองค์ความรู้ดา้นต่างๆ ยงัไม่เต็มท่ีเท่าท่ีควร 
ตลอดจนกระบวนการส่ งเส ริมพัฒนาขาดความความต่อเน่ื อง  
ประกอบการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ส่งผลให้หมู่บ้านยงัไม่สามารถรองรับการเป็น
หมู่บา้นอุตสาหกรรมเพื่อการท่องเท่ียวท่ีเป็นรูปธรรมได ้
ดังนั้ นเพื่อให้การด าเนินงานโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมจังหวดั
นครราชสีมา มีความต่อเน่ืองเป็นหมู่บ้านเพื่อการท่องเท่ียวท่ี เป็น
รูปธรรมและย ัง่ยืน  ส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดันครราชสีมา จึงได้
จัดท า โครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry  
Village : CIV) จงัหวดันครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้ึน เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเป็นการสร้าง
โอกาสทางการตลาด และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ส่งผลต่อการสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์การ
พฒันาประเทศไทย ๔.๐ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการท่องเท่ียว และแผน
บูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาคไปสู่เป้าหมายให้ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการแข่งขนัสูงข้ึน 

๓. วตัถุประสงคข์องโครงการ 

 

 

๑. เพื่อน าทุนวฒันธรรมและภูมิปัญญามาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาธุรกิจ
อุตสาหกรรมใหมี้มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
๒. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนน าทุนวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
สร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์และบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของ
นกัท่องเท่ียว 
๓. สร้างโอกาสทางการตลาด และสร้างรายไดใ้หแ้ก่ชุมชน จากกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์

๔. ผลผลิต และผลลพัธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต : มี ราษฎร ผูผ้ลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน  ผูน้ าท้องถ่ิน ในหมู่บ้าน

เป้าหมายและหมู่บา้นเครือข่าย จ านวนไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ราย(หมู่บา้น/

เครือข่ายละไม่นอ้ยกวา่ ๑๐๐ ราย) 

ผลลัพธ์ : เกิดหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพในการ
ด าเนินธุรกจิอุตสาหกรรมรองรบัการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรม ทัง้ดา้น
การบรหิารจดัการ การผลิตผลิตภัณฑ์ และการให้บรกิารทางการ
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ท่องเทีย่ว จ านวน ๔หมูบ่า้น 

๕. ตวัช้ีวดัความส าเร็จของโครงการ 

 

ราษฎร/หมู่บ้านเป้าหมาย มีรายได้เพิ่มจากการท่องเท่ียวการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑแ์ละบริการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๑๐ 

๖. ความเช่ือมโยงกบัแผนพฒันา
จงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั 

ส่งเสริม พฒันา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดบัเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว 

การคา้     การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ 

๗. ระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕  -  ๓๐ กนัยายน  ๒๕๖๖ 

๘. กิจกรรมท่ีส าคญั 

 

 

 

 

 

๑.การคดัเลือกหมู่บา้น/กลุ่มเป้าหมาย 
   ๑.๑.การคดัเลือกหมู่บา้น/กลุ่มเป้าหมายท่ีมีศกัยภาพ  โดยจดัเก็บขอ้มูล 
วเิคราะห์ ประเมินผล    
  ๑.๒.จดัประชุมคณะกรรมการในระดบัจงัหวดัเพื่อคดัเลือกหมู่บ้าน/
กลุ่มเป้าหมาย ๒ คร้ังๆ ละจ านวน ๒๐ คน 
   ๒.การพฒันาความรู้ในการประยุกต์ใช้ทุนวฒันธรรมและภูมิปัญญา
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
   ๒.๑.ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหมู่บา้น
อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ผูเ้ข้าร่วมฝึกอบรมประกอบด้วยผูแ้ทน
หมู่บ้าน ๆ ละ๒๐ คน จ านวน ๔ หมู่บ้าน รวม ๘๐ คน เจ้าหน้าท่ี 
วทิยากร และผูป้ระสานงานโครงการ รวมทั้งส้ิน ๑๐๐ คน จดั ๒ วนั 
   ๒.๒.การบ่มเพาะให้ความรู้และค าปรึกษาแนะน าในการวิเคราะห์
ประยกุตใ์ชทุ้นวฒันธรรมและภูมิปัญญาในหมู่บา้นและชุมชนเป้าหมาย 
  ๒.๓.พฒันาผลิตภณัฑ์หรือบริการ ตราสินคา้ หรือบริการ เพื่อรองรับ
การท่องเท่ียว 
๓. การประชาสัมพนัธ์เผยแพร่และส่งเสริมการตลาด 
  ๓.๑ การพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการ การพฒันาศักยภาพชุมชน
รองรบัการท่องเที่ยวอาท ิมคัคุเทศก์ เส้นทางท่องเที่ยว เจา้บ้านที่ด ี
บรกิารต่างตามศกัยภาพของชุมชน ฯลฯ 
  ๓.๒ พฒันาและยกระดบัการบริการขอ้มูลด้านการท่องเท่ียว ให้เป็น
ศูนยใ์หบ้ริการขอ้มูลการท่องเท่ียวชุมชนในรูปแบบ online และ offline 
  ๓ .๓  จัด กิ จก รรม แส ดงผล งาน แล ะทดส อบ ตล าดโดย เชิ ญ
บุคคลภายนอกเขา้ไปเยีย่มชมกิจกรรมต่างๆในหมู่บา้น 

๙. งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๐. ผูรั้บผิดชอบ นายชยัทตั  สมิตินนท ์     
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 ต าแหน่ง   อุตสาหกรรมจงัหวดันครราชสีมา 

 
๔.๑.๗ โครงการแบบยอ่ โครงการท่ี๗ 

๑. ช่ือโครงการ 

 

โครงการโครงการสร้างและพฒันาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม 

๒. ความส าคญัของโครงการ หลกัการ
และเหตุผล 

 

 

       ส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดันครราชสีมา มุ่งเน้นการส่งเสริม
การมีจิตส านึกของผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมในการผลิตท่ีมี
ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน เพื่อการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ
ควบคู่ไปกบัการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพโดยใชก้ระบวนการ
ผลิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการสร้างความตระหนกัรู้ใหภ้าค
ประชาชนรู้จกัหน้าท่ีของตนเอง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและต่อ
ผูอ่ื้น ซ่ึงจะน าไปสู่การสร้างความเขม้แข็งของชุมชนให้สามารถพึ่งพา
ตนเองในการจดัการและการมีส่วนร่วมตรวจสอบ รวมทั้งแกไ้ขปัญหา
ดา้นมลพิษท่ีส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยตรง ทั้งน้ี เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายให้
โรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสงบสุข ลด
ปัญหาข้อร้องเรียนซ ้ าซากระหว่างชุมชนและสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม โดยสร้างกลไกการเฝ้าระวงั ติดตาม และตรวจสอบ
ผลกระทบด้ านมลพิ ษ ต่อ ส่ิ งแวดล้อมอย่าง เป็ นระบบและมี
ประสิทธิภาพจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่ อการพัฒนา
อุตสาหกรรมอยา่งย ัง่ยนื 
        ส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดันครราชสีมา ได้ด าเนินโครงการ
สร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์ส่ิงแวดล้อม โดยการ
ด าเนินการเหล่าน้ีจะตอ้งอาศยัความร่วมมือจากภาคประชาชน สถาน
ประกอบการ และส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง ร่วมกันเฝ้าระวงัการเกิด
ปัญหาด้านมลพิษและน าไปสู่การสร้างมวลชนสัมพันธ์ เพื่อการ
ป้องกันผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อสร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชนในชุมชนและเปิด
โอกาสให้ชุมชน สถานประกอบการ และส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งไดมี้
ส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระว ังการเกิดปัญหาด้านมลพิษ
ส่ิงแวดล้อมในรูปแบบเครือข่าย และสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อ
ภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงมีส่วนผลกัดนัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจในพื้นท่ี
ให้ เติบโตและส ร้างความย ั่งยืนอย่างถาวร ดังนั้ นส านักงาน
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อุตสาหกรรมจงัหวดันครราชสีมาจึงไดจ้ดัท าโครงการสร้างและพฒันา
ศกัยภาพเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์ส่ิงแวดลอ้มข้ึน ซ่ึงจะเป็นการสาน
ต่อโครงการสร้างและพฒันาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์ส่ิงแวดลอ้มปี
ท่ีผ่านมา เพื่อพฒันาศกัยภาพของเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานและสมาชิก
เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษส่ิ์งแวดลอ้มสู่การเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
รวมทั้งสร้างกลไกการบริหารจดัการเครือข่ายอย่างเป็นระบบรองรับ
ผลกระทบจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ
ในอนาคต 

๓. วตัถุประสงคข์องโครงการ 

 

 

๑.  เพื่อพฒันาความรู้และศกัยภาพของเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงานและ
สมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษส่ิ์งแวดลอ้มให้สามารถเป็นผูน้ าใน
การขบัเคล่ือนการด าเนินงานของเครือข่ายดว้ยตนเอง 
๒. เพื่อพฒันาทกัษะความรู้ดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ดา้นจิตอาสา 
และด้านการติดต่อส่ือสารเช่ือมโยงกลุ่มสมาชิกเครือข่ายด้วย
เทคโนโลยดิีจิทลั 
   ๓. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน สถานประกอบการ และ
ส่วนราชการ ในรูปแบบเครือข่ายเฝ้าระวงัการเกิดผลกระทบด้าน
มลพิษส่ิงแวดลอ้มจากการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม สามารถลดขอ้
ร้องเรียนซ ้ าซากได ้
  ๔. เพื่อพฒันากลไกการบริหารจดัการและกลไกด าเนินงานของกลุ่ม
สมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษส่ิ์งแวดลอ้มอยา่งเป็นระบบ 
  ๕ . เพื่ อพัฒนาระบบฐานข้อ มูล เค รือข่ ายอุตสาหกรรมรักษ์
ส่ิงแวดล้อม และเช่ือมโยงการบูรณาการเครือข่ายท่ีเก่ียวข้องกับ
กระทรวงอุตสาหกรรม 

๔. ผลผลิต และผลลพัธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต : ๑ . เกิดการประสานความ ร่วมมือระหว่างเจ้าหน้า ท่ี

ผูป้ฏิบติังาน สมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์ส่ิงแวดล้อมอนัเป็น

ผูแ้ทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ในจงัหวดันครราชสีมา 

                  ๒. มีฐานข้อมูลกลุ่มสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์

ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดันครราชสีมา 

ผลลัพธ์ : ๑. สมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์ส่ิงแวดล้อมจงัหวดั

นครราชสีมาได้รับองค์ความรู้ด้านการจดัการส่ิงแวดล้อม ด้านจิต

อาสาและการมีส่วนร่วม 

    ๒ . เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน สถานประกอบการ
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อุตสาหกรรมและส่วนราชการในรูปแบบเครือข่ายเฝ้าระวงัการเกิด

ผลกระทบดา้นมลพิษส่ิงแวดลอ้มจากการประกอบการอุตสาหกรรม 

๕. ตวัช้ีวดัความส าเร็จของโครงการ 

 

๑. มีการสัมพนัธ์เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม ไม่น้อยกว่า 
๒๐ ราย ต่อปี 

๒.มีฐานขอ้มูลเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

๖. ความเช่ือมโยงกบัแผนพฒันาจงัหวดั/
กลุ่มจงัหวดั 

ส่งเสริม พฒันา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดบัเศรษฐกิจ การ

ท่องเท่ียว การคา้     การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขต

เศรษฐกิจพิเศษ 

๗. ระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕  -  ๓๐ กนัยายน  ๒๕๗๐ 

๘. กิจกรรมท่ีส าคญั 

 

 

 

 

๑.ส ารวจพื้นท่ีเป้าหมายและเชิญชวนสมาชิกเขา้ร่วมกิจกรรมเครือข่าย
อุตสาหกรรมรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
๒.กิจกรรมเพิ่มองคค์วามรู้ทางวชิาการ/ ศึกษาดูงานเครือข่ายท่ีประสบ
ความส าเร็จ / กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 
   ๓. พฒันาฐานขอ้มูลเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

๙. งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท 

๑๐. ผูรั้บผิดชอบ 

 

นายชยัทตั  สมิตินนท ์     

ต าแหน่ง   อุตสาหกรรมจงัหวดันครราชสีมา 

 
 
 
๔.๑.๘ โครงการแบบยอ่ โครงการท่ี๘ 

๑. ช่ือโครงการ โครงการส่งเสริมสร้างความรู้ เพ่ิมขีดความสามารถใหก้บั SMEs 

๒. ความส าคญัของโครงการ หลกัการ
และเหตุผล 

 

 

 ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดันครราชสีมา เล็งเห็นถึงความส าคญัใน
การพฒันาศกัยภาพของสถานประกอบการ SMEsในภาคอุตสาหกรรม
ซ่ึงเป็นกลุ่มสถานประกอบการท่ีส าคญัและมีบทบาทในการพฒันา
เศรษฐกิจของประเทศ แต่ยงัขาดองคค์วามรู้ทางดา้นธุรกิจท่ีส าคญั โดย
มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาดสมัยใหม่ และด้าน
การเงินและการบัญชี โดยในเบ้ืองต้นมีผู ้ประกอบการเอสเอ็มอี 
(SMEs) ท่ีมีการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินต่างๆและเกิดปัญหาใน
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การช าระหน้ีเน่ืองจากสถานการณ์โควิด-๑๙  ท าให้หลายสถาน
ประกอบการขาดสภาพคล่อง และขาดรายไดซ่ึ้งจะส่งผลต่อการช าระ
หน้ีให้กับสถาบันการเงินต่างๆและเกิดผลกระทบต่อระบเศรษฐกิจ   
โครงการน้ีท าข้ึนเพื่อให้ค  าแนะน าปรึกษากับผูป้ระกอบการธุรกิจ 
SMEs ทั้งดดา้นการตลาด ดา้นการเงิน โดยตั้งเป้าหมายวา่จะสามารถ
ช่วยเพิ่มศกัยภาพให้กบัผูป้ระกอบการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได ้
ซ่ึงจะสามารถช่วยให้การผ่อนช าระหน้ีกองทุนได้เป็นตามปกติ ลด
ปัญหาการเกิดหน้ีเสีย (NPL) อีกทางหน่ึง   

๓. วตัถุประสงคข์องโครงการ 

 

 

๑.เพื่อให้ค  าปรึกษากบัธุรกิจ SMEs ในด้านการตลาดสมยัใหม่ และ
ดา้นการเงิน 
๒.เพิ่อเพิ่มศกัยภาพในการท าธุรกิจใหก้บัผูป้ระกอบการ SMEs 

๔. ผลผลิต และผลลพัธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต ๑. สถานประกอบการSMEs ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้

และการให้ค  าปรึกษาแนะน ากิจการละไม่น้อยกว่า กิจการละ ๒๔ 

ชัว่โมง 

ผลลพัธ์ ๑. สถานประกอบการ SMEs ท่ีได้รับการถ่ายทอดความรู้มี

ยอดขายเพิ่มข้ึนหรือสามารถช าระหน้ีสถาบนัการเงินไดต้รงเวลา 

๕. ตวัช้ีวดัความส าเร็จของโครงการ 

 

๑. มีสถานประกอบการเขา้ร่วมโครงการไม่นอ้ยกวา่ปีละ ๓๐ ราย 

๖. ความเช่ือมโยงกบัแผนพฒันาจงัหวดั/
กลุ่มจงัหวดั 

ส่งเสริม พฒันา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดบัเศรษฐกิจ การ

ท่องเท่ียว การคา้     การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขต

เศรษฐกิจพิเศษ 

๗. ระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕  -  ๓๐ กนัยายน  ๒๕๗๐ 

๘. กิจกรรมท่ีส าคญั 

 

 

 

๑. คดัเลือกสถานประกอบการ 
๒.จดัจา้งท่ีปรึกษาในพื้นท่ี เพื่อท าการให้ค  าปรึกษาดา้นการตลาดและ
ดา้นการเงิน 
๓.จดักิจกรรมใหค้  าปรึกษาอยา่งนอ้ย ๒๔ ชัว่โมง ต่อ ๑ กิจการ 
๔.ประเมินผลลพัธ์โครงการ 

๙. งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๐. ผูรั้บผิดชอบ 

 

นายชยัทตั  สมิตินนท ์     

ต าแหน่ง   อุตสาหกรรมจงัหวดันครราชสีมา 



แผนปฏิบติัการดา้นการพฒันาอุตสาหกรรม จงัหวดันครราชสีมา ระยะ ๕ ปี ส าหรับ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หนา้ท่ี ๙๐ 

๔.๒  ความเช่ือมโยง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ แผนปฏิบัติราชการ อก. แผนปฏิบัติราชการ สปอ. และแผนปฏิบัติการ  ด้านการ
พัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 

 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของ อก. 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของ สปอ. 

แผนพฒันาจังหวดันครราชสีมา 
ปี  ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

 

แผนปฏิบัติการ 
ด้านการพฒันาอุตสาหกรรมจังหวดั
นครราชสีมาระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - 

๒๕๗๐ 

วิส
ยัท

ศัน
์ 

พลิกโฉมประเทศไทย สู่เศรษฐกิจสร้าง
คุณค่า สงัคมเดินหนา้อยา่งย ัง่ยนื 

ปฏิรูปอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม

ยคุใหม่ใหเ้ติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

บูรณาการและขบัเคล่ือนการพฒันา
อุตสาหกรรมให้เติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

ศูนย์กลางโครงข่ ายคมนาคม  ก าร
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศและ ศิลปวฒันธรรม
ของภูมิภาค นวตักรรมการเกษตรและ
อุตสาหกรรม และเป็นสงัคมคุณภาพสูง 

เป็นองค์กรกลางในการส่งเสริมและ
พัฒนา อุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
ชุมชน สร้างเศรษฐกิจมูลค่าเพ่ิม เป็น
มิตรกบัส่ิงแวดล้อม สู่มาตรฐานสากล
อยา่งย ัง่ยนื 

ปร
ะเด

็นก
าร
พฒั

นา
  

ดา้
นที่

 ๑ 

เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

การยกระดบัขีดความสามารถของ
ผูป้ระกอบการ และภาคอุตสาหกรรม 
ดว้ยเทคโนโลย ีและนวตักรรม 

การผลกัดนันโยบายและแผนให้เกิดผล
สมัฤทธ์ิ 

ส่งเส ริม  พัฒนา และยกระดับด้าน
การเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง   

ส่งเสริมและพฒันาให้มีคุณภาพและ

มาตรฐานสากล และเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตของภาคอุตสาหกรรม 

ปร
ะเด

็นก
าร
พฒั

นา
  

ดา้
นที่

 ๒
 

สงัคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค การพฒันาปัจจยัสนบัสนุนให้เอ้ือต่อ
การเติบโตของอุตสาหกรรมยคุใหม่ 

การพฒันาศกัยภาพของธุรกิจ
อุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค 

ส่งเสริม พฒันา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือ
ยกระดบัเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การคา้     

การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ 

BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 

  

แผนปฏิบตัิการดา้นการพฒันาอุตสาหกรรม จงัหวดันครราชสีมา ระยะ ๕ ปี ส าหรับ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
หนา้ที่ ๙๐ 



แผนปฏิบติัการดา้นการพฒันาอุตสาหกรรม จงัหวดันครราชสีมา ระยะ ๕ ปี ส าหรับ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หนา้ท่ี ๙๑ 

 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของ อก. 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของ สปอ. 

แผนพฒันาจังหวดันครราชสีมา 
ปี  ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

 

แผนปฏิบัติการ 
ด้านการพฒันาอุตสาหกรรมจังหวดั
นครราชสีมาระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - 

๒๕๗๐ 

ปร
ะเด

็นก
าร
พฒั

นา
  

ดา้
นที่

 ๓
 

วิถีชีวิตท่ีย ัง่ยนื การเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
อยา่งย ัง่ยนืดว้ย BCG Model 

การส่งเสริมและพฒันาอุตสาหกรรม
อยา่งย ัง่ยนืดว้ย BCG Model 

เสริมสร้างและพฒันาคน ชุมชน เมือง 
และการยกระดับการบริหารจัดการ
ภาครัฐ    เพื่อสงัคมคุณภาพสูง 

พัฒนาผู ้ประกอบการและบุคลากร

ภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชนให้

เป็นผูมี้สมรรถนะสูงทั้งดา้นทกัษะการ

ผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลย ี

แ ล ะน วัต ก รรม   ให้ เป็ น มิ ต รกับ

ส่ิงแวดลอ้มต่อสงัคม 

ปร
ะเด

็นก
าร
พฒั

นา
  

ดา้
นที่

 ๔
 

ปัจจยัสนบัสนุนการพลิกโฉมประเทศ การพฒันาองคก์รสู่องคก์รดิจิทลัเพ่ือ
ให้บริการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

การพฒันาสมรรถนะองคก์รเพ่ือ
ยกระดบัการให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพ 

ย ก ร ะ ดั บ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้

เกิดสมดุลและย ัง่ยนื 

 

ปร
ะเด

็นก
าร
พฒั

นา
  

ดา้
นที่

 ๕
 

   ยกระดับด้านความมัน่คงปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน 
 

 

แผนปฏิบตัิการดา้นการพฒันาอุตสาหกรรม จงัหวดันครราชสีมา ระยะ ๕ ปี ส าหรับ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
หนา้ที่ ๙๑ 



แผนปฏิบติัการดา้นการพฒันาอุตสาหกรรม จงัหวดันครราชสีมา ระยะ ๕ ปี ส าหรับ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หนา้ท่ี ๙๒ 

 ๔.๓ ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ สอจ. ตามแผนพฒันา

จังหวดันครราชสีมา 

     - 

 ๔.๔  ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ สอจ. ตามแผน

ยุทธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมจังหวดั พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไดจ้ดัท าแผนยุทธศาสตร์พฒันาอุตสาหกรรมจงัหวดั โดยมีการก าหนด

ยทุธศาตร์เพื่อการพฒันาไว ้๒ ยทุธศาสตร์คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมพฒันาผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน ให้มีประสิทธิภาพได้

มาตรฐาน เนน้มูลค่าโดยใชน้วตักรรม  

ตัวช้ีวดั ระดบัความส าเร็จของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชนไดรั้บการส่งเสริม พฒันา 

จ านวน ๓๐๐ ราย 

สรุปผลการด าเนินงาน 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดันครราชสีมาไดบู้รณาการกิจกรรมโครงการ 

ส่งเสริมและพฒันาดา้นการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั งานมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน 

(มผช.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  โดยการส่งเสริมพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์ชุมชนจ านวนทั้งส้ิน ๒๔๐ 

ราย และมีการด าเนินการรับค าขอรับรอง มผช. ตรวจสถานท่ีผลิต เก็บตวัอยา่ง น าส่งตวัอยา่งให้หน่วยตรวจสอบ 

โดยก าหนดเป้าหมาย  รับค าขอจ านวนทั้งส้ิน ๑๑๕ ค าขอ และผา่นการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน ๑๐๐ 

ค าขอ ด าเนินการจดันิทรรศการคลินิกใหค้  าปรึกษาแนะน าการยืน่ค าขอ เกณฑ์มาตรฐาน การพฒันาผลิตภณัฑใ์ห้

ไดรั้บการรับรอง ๘ คร้ัง จ  านวน ๒๖๒ ราย 

 โครงการการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค มีการออกเยี่ยมเยียน สถาน

ประกอบการและมีการเพิ่มช่องทางการส ารวจข้อมูลการประกอบกิจการ ผ่านการประชุมทางส่ือออนไลน์

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ซ่ึงไดเ้ยี่ยมเยียนผูป้ระกอบการ ๑๐๐ ราย จดัการอบรม

สร้างความเขา้ใจแก่สถานประกอบการในพื้นท่ี จึงก าหนดจดักิจกรรมฝึกอบรมทางวชิาการ/กฎหมาย  หลกัสูตร 

: กฎหมายและหนา้ท่ีผูรั้บใบอนุญาต เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industry) มีผูเ้ขา้ร่วมอบรม ๑๑๒ 

ราย ส่วนกิจกรรมให้ค  าปรึกษาแนะน าเบ้ืองตน้และเชิงลึกเฉพาะทางในการส่งเสริม และพฒันา การประกอบ

ธุรกิจผูป้ระกอบการ มีการให้ค  าปรึกษาแนะน าเบ้ืองตน้ ทั้ งส้ิน ๒๕๐ ราย ตามเป้าหมาย และ ให้ค  าปรึกษา

แนะน าเชิงลึกเฉพาะทาง อาทิเร่ือง การให้บริการมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน , การแนะน าอุตสาหกรรมสีเขียว,

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ, การขออนุญาตเก่ียวกบัจดัการกากอุตสาหกรรม  จ  านวน ๕๐ ราย เป็นไปตามแผนงาน

โครงการ กิจกรรมใหบ้ริการผูป้ระกอบการและผูส้นใจในการรับขอ้มูลสารสนเทศในรูปแบบเอกสาร Electronic 



แผนปฏิบติัการดา้นการพฒันาอุตสาหกรรม จงัหวดันครราชสีมา ระยะ ๕ ปี ส าหรับ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หนา้ท่ี ๙๓ 

File และ Website เป้าหมาย จ านวน  ๓๐๐ ราย ซ่ึงส านกังานอุตสาหกรรมไดมี้การจดัให้บริการขอ้มูลการของสินเช่ือ

กองทุนพฒันา SME ,กองทุน SME โตวยั , สารสนเทศเก่ียวกบัท าเนียบโรงงาน , รายงานความเคล่ือนไหวการ

ลงทุนด้านอุตสาหกรรม เพื่อบริการผูป้ระกอบการและประชาชนท่ีสนใจ ในรูปแบบเอกสาร Electronic File 

และ Website  Facebook  ของส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดันครราชสีมา  โดยมีผูข้อรับบริการข้อมูลข่าวสาร 

จ านวน  ๓๐๐  ราย 

ยุทธศาสตร์ที ่๒ : ส่งเริมการบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีดีและการรับผดิชอบต่อสังคม 

ตัวช้ีวัด จ  านวนสถานประกอบการผา่นเกณฑ์การประเมินการมีธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้มท่ีดีของสถาน

ประกอบการอุตสาหกรรม จ านวน ๒ ราย  

สรุปผลการด าเนินงาน 

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดันครราชสีมา ได้ด าเนินกิจกรรมภายใต้

โครงการบริหารจดัการลุ่มน ้าและวางระบบธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

 ๑. จดัประชุมช้ีแจง ท าความเขา้ใจหลกัการสร้างความย ัง่ยืนของสถานประกอบการกบัชุมชนและผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืน ๆ ในพื้นท่ี ดว้ยหลกัธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม  

๒. จดักิจกรรมร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประชาชน และสถานประกอบการอุตสาหกรรม 

ด าเนินการรณรงคแ์ละส่งเสริมการใชร้ะบบธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้มในสถานประกอบการ 

๓. จดักิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างสถานประกอบการท่ีด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล

ส่ิงแวดลอ้มจนประสบผลส าเร็จ  เป็นพี่เล้ียงให้กบัผูป้ระกอบการรายอ่ืนเพื่อขยายผลการด าเนินการตามหลกั 

ธรรมาภิบาลอยา่งย ัง่ยืน พร้อมศึกษาดูงานสถานประกอบการพี่เล้ียง โดยมีจ านวนสถานประกอบการผา่นเกณฑ์

การประเมินการมีธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้มท่ีดีของสถานประกอบการอุตสาหกรรม จ านวน ๒ ราย ไดแ้ก่ 

 ๑) บริษทั น ้าตาลครบุรี จ  ากดั (มหาชน) (สาขาสีคิ้ว)   

 ๒) บริษทั เคบีเอส จ ากดั (มหาชน) 
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