นครราชสีมา

ชัยภูมิ

บุรีรัมย์

สุรินทร์

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
เอกสารประกอบการชี้แจง
เสนอ
ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.
พ 2562
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
***********

กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรนิ ทร์

สารบัญ
เรื่อง

หน้า
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1. รายนามผู้ชี้แจง
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
(นครชัยบุรินทร์)

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

หน้า 1
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1. รายนามผู้ชี้แจงกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
*****************

ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.

ชื่อ – สกุล
นายวิเชียร
นายณรงค์
นายอนุสรณ์
นายอรรถพร
นายอัสนีย์
นายณัฐพล
นายอนุพงศ์
นายธนยศ
นางพรทิพย์

จันทรโณทัย
วุ่นซิ้ว
แก้วกังวาล
สิงหวิชัย
เชาว์วาทิน
ธานีรัตน์
สุขสมนิตย์
แสนสุขใส
ยุทธวารีชัย

ตําแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา/หัวหน้ากลุ่มจังหวัด ฯ
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดชัยภูมิ
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดบุรีรัมย์
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดสุรินทร์
ผู้อํานวยการกลุ่มงานบริหายุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
***************

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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2. สภาพทั่วไป
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

หน้า 3

เอกสารประกอบการชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามั
า ญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณประจํ
ประจําปี พ.ศ. 2562

2. ข้อมูลสภาพทั่วไปของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
สภาพทั่วไป
1) ด้านกายภาพ
(1) ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ
บุรีรัมย์ และสุรินทร์ มีพื้นที่ประมาณ 51,718.19 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 32,323,535
32
ไร่ ตั้งอยู่ระหว่าง
เส้นละติจูดที่ 14 องศา 5ลิลิปดาเหนือ ถึงเส้นละติจูดที่ 16 องศา 43 ลิปดาเหนือ และระหว่างเส้นลองจิจูดที่ 107
องศา 10 ลิปดาตะวันออก ถึงเส้นลองจิจูดที่ 110 องศา 7 ลิปดาตะวันออก ซึ่งจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวนี้
จะทําให้ห้พื้นที่ตั้งอยู่ในโซนเวลามาตรฐานสากลที่พิกัดลองจิจูด 105 องศาตะวันออก ซึ่งเป็นเวลาที่เร็วกว่ากรีนิช
ประเทศอังกฤษ 7 ชั่วโมง และมีสภาวะอากาศแบบสวันนา (Tropical
Tropical Savanna Climate)
Climate ตามการจําแนกเขต
ภูมิอากาศแบบ Koppen ซึ่งจะมีอากาศร้อนอุณหภูมิสูงตลอดปี โดยมีฤดูฝนสลับกับฤดูแล้งอย่างเด่นชัด โดยฤดูฝน
เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม และฤดูแล้งเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนเมษายน
(2) ที่ตั้งสัมพันธ์ :พืพื้นที่กลุ่มจังหวัด (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
นทร์) มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่
จังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต้
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด
ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อกับจังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว และราชอาณาจักรกัมพูชา
ติดต่อกับจังหวัดเพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี และจังหวัดนครนายก

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสี
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

หน้า 4
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(3) ขนาดพื้นที่ :จากการรวบรวมข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดินพบว่าพื้นที่ทั้ง 4 จังหวัดมีพื้นที่รวมกันทั้งหมด
ประมาณ 51,720.192 ตารางกิ โ ลเมตร หรื อ ประมาณ 32,323,870 ไร่ ซึ่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 30.63
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (168,854 ตารางกิโลเมตร) และคิดเป็นพื้นที่ร้อยละ 10.08 ของพื้นที่ทั้งประเทศ
(513,115 ตารางกิโ ลเมตร) โดยจัง หวัดนครราชสีมามีพื้นที่ม ากที่สุด รองลงมาได้แ ก่ จัง หวัดชัยภูมิ บุรีรัม ย์
และสุรินทร์ ตามลําดับ ปรากฏตามตารางที่ 1 และภาพประกอบ ข้างท้ายนี้

จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
รวม (กลุ่มจังหวัด)
ภาคอีสาน
ประเทศ

ตารางที่ 1 : แสดงพื้นที่ครอบคลุมของกลุ่มจังหวัด
เนื้อที่
ตร.กม.
ไร่
20,493.964
12,808,728
12,778.287
7,986,429
10,323.885
6,451,178
8,124.056
5,077,535
51,720.192
32,323,870
168,854.000
105,533,963
513,115.000
320,696,887

ร้อยละ
(ของกลุ่มจังหวัด)
39.60
24.25
19.25
16.91
100.00
-

ที่มา : ข้อมูลเนื้อที่ (ตร.กม.)จากเว็บไซต์สารานุกรมเสรี ข้อมูลเนื้อที่ (ไร่) จากกรมพัฒนาทีด่ ิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พื้นที่ครอบคลุมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

25%

39%

20%

16%

(4) ลักษณะทางธรณีวิท ยา: พื้นที่ตั้ง อยู่ในบริเวณที่ร าบสูงโคราช หินที่รองรับส่วนใหญ่ประกอบด้วย
หินแข็ง (หินชุดโคราช) ประกอบด้วยลักษณะโครงสร้างแบบรูปประทุนคว่ําและรูปประทุนหงาย มีรอยแตกรอยแยก
และรอยคดโค้งทั่วไป รวมทั้งโดมเกลือ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

หน้า 5
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(5) ปฐพีวิทยา : มีการแทรกดันของเกลือหินกระจายอยู่ทั่วไป ทําให้เกิดดินเค็มและน้ําเค็ม ลักษณะดิน
เป็นดินที่มีศักยภาพปานกลาง ถึงต่ํา สําหรับทําการเกษตร ดินที่เหมาะสมสําหรับการปลูกข้าวจะอยู่ใกล้ลุ่มน้ํา
และพื้นที่น้ําขังในฤดูฝน
(6) การใช้ประโยชน์ที่ดิน : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
อันดับ 1 คือเป็นพื้นที่เกษตรกรรม จํานวน 22,029,220 ไร่ รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าไม้ จํานวน 6,188,083 ไร่
และพื้นที่ชุมชนและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 1,845,937 ไร่ ปรากฏตามตารางที่ 2 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 2 : แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ พ.ศ. 2558
การใช้ประโยชน์ ที่ดิน
ประเภทต่างๆ
พื้นที่เกษตรกรรม
พื้นที่นา
พืชสวน/ไม้ผล
พืชไร่
ไม้ยืนต้น
พืชน้ํา
ปศุสัตว์
สถานที่เลี้ยงสัตว์น้ํา
เกษตรผสมผสาน/ไร่นา
สวนผสม
พื้นทีป่ ่าไม้
พื้นที่แหล่งน้ํา
น้ําธรรมชาติ
น้ําที่สร้างขึ้น
พื้นที่ชุมชนและ
สิ่งก่อสร้าง
ตัวเมืองและย่านการค้า
สถานที่ราชการและ
สถาบัน
นันทนาการ
สิ่งก่อสร้าง
สุสาน ป่าช้า

กลุ่มจังหวัด
22,029,220
12,689,651
335,836
7,117,904
1,632,769
165
181,025
32,428
39,442

นครราชสีมา
8,767,959
4,119,222
233,817
3,854,845
388,443
64
150,305
11,850
9,413

พื้นที่ (ไร่)
ชัยภูมิ
4,288,864
1,851,181
73,745
2,064,827
246,923
101
17,396
5,851
28,840

6,188,083
894,971
421,935
473,036
1,845,937

2,266,399
303,567
133,935
169,632
787,799

2,839,580
195,737
124,464
71,273
273,322

625,977
234,988
83,918
151,070
418,270

456,127
160,679
79,618
81,061
366,546

142,455
246,279

67,734
130,828

27,965
24,819

18,534
53,916

28,222
36,716

77,178
1,376,190
3,835

72,457
515,020
1,760

2,643
216,576
1,319

817
344,871
132

1,261
299,723
624

บุรีรัมย์
5,050,063
3,404,719
25,282
970,693
629,225
9,378
10,766
-

สุรินทร์
3,922,334
3,314,529
2,992
227,539
368,178
3,946
3,961
1,189

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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การใช้ประโยชน์ ที่ดิน
ประเภทต่างๆ
พื้นที่อุตสาหกรรม
พื้นที่เบ็ดเตล็ด
พื้นที่ร้าง
รวม

กลุ่มจังหวัด
95,340
1,130,689
139,630
32,323,870

นครราชสีมา
65,911
516,362
100,731
12,808,728

พื้นที่ (ไร่)
ชัยภูมิ
11,265
349,892
27,769
7,986,429

บุรีรัมย์
10,447
105,955
5,478
6,451,178

สุรินทร์
7,717
158,480
5,652
5,077,535

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2) ด้านประชากร
(1) สั ด ส่ ว น แนวโน้ ม ประชากรและความหนาแน่ น : จากข้ อ มู ล ของสํ า นั ก บริ ห ารการทะเบี ย น
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2560 ปรากฏว่า กลุ่มจัง หวัด “นครชัย บุรินทร์” มีประชากรจํานวน
6,767,667 คน แบ่งเป็นเพศชาย 3,356,859 คน เพศหญิง 3,410,808 คน คิดเป็นร้อยละ 10.22 จาก
จํานวนประชากรทั้งประเทศ 66,188,503 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จํานวน 15,205 คน คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ
0.23 เมื่อเทียบจากกลุ่มจังหวัด โดยมีความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่กลุ่มจังหวัด คิดเป็น 131 คน/ตาราง
กิโลเมตร และเมื่อเทียบความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่ประเทศ คิดเป็น 13 คน/ตารางกิโลเมตร ปรากฏตาม
ตารางที่ 3 และตามกราฟที่ 1 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 3 : แสดงจํานวนประชากรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
จํานวนประชากร (คน)
ความหนาแน่นของประชากร
ประเภท
(คน/ตร.กม.)
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ชาย
3,351,600
3,351,603
3,356,859
หญิง
3,395,155
3,400,859
3,410,808
รวมทั้งกลุ่มฯ
6,746,755
6,752,462
6,767,667
131
ประเทศ
65,729,098
65,931,550
66,188,503
13
ที่มา : สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 2560

คน

กราฟที่ 1 : ประชากรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
6,770,000
6,765,000
6,760,000
6,755,000
6,750,000
6,745,000
6,740,000
6,735,000
6,730,000

6,767,667
6,746,755
พ.ศ. 2558

เชิงเส้น (จํานวน (คน))

6,752,462

พ.ศ. 2559

จํานวน (คน)

พ.ศ. 2560

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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เมื่ อ จํ า แนกตามช่ ว งอายุ อ อกเป็ น สามช่ ว งวั ย วั ย เด็ ก วั ย ทํ า งาน และวั ย สู ง อายุ ในปี พ.ศ. 2560
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีจํานวนประชากรวัยแรงงานมากที่สุด โดยเฉพาะช่วงอายุระหว่าง
35 – 49 ปี ปรากฏตามกราฟที่ 2 ข้างท้ายนี้

กราฟที่ 2 : โครงสร้างอายุประชากร พ.ศ. 2560
มากกว่า 100
วัยสูงอายุ

90-94
80-84
70-74
60-64
50-54
วัยทํางาน

ชาย

40-44
30-34

หญิง

20-24
วัยเด็ก

10-14
0-4
-400000

-300000

-200000

-100000

0

100000

200000

300000

(คน)
400000

ที่มา : สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (ข้อมูลมีเฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่อในทะเบียนบ้าน)

3) ด้านการปกครอง เขตการปกครองของกลุ่มจังหวัดฯ ทั้ง 4 จังหวัด ประกอบด้วยข้อมูลรายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่ 4 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 4 : แสดงเขตการปกครองของกลุ่มจังหวัดฯ ทั้ง 4 จังหวัด
จังหวัด
อําเภอ
ตําบล
หมู่บ้าน เทศบาลนคร/เมือง/ตําบล
อบต.
นครราชสีมา
32
289
3,743
90
243
ชัยภูมิ
16
123
1,617
36
123
บุรีรัมย์
23
188
2,546
62
146
สุรินทร์
17
158
2,120
27
144
รวมกลุ่มจังหวัด ฯ
88
758
10,026
215
656
ที่มา : ข้อมูลจากสํานักงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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4) จุดผ่านแดน ไทย – กัมพูชา
ตารางที่ 5 : แสดงจุดผ่านแดนไทย – กัมพูชา
จังหวัด จุดผ่านแดนถาวร
บุรีรัมย์
สุรินทร์

จุดผ่อนปรน




พื้นที่ของไทย
จุดผ่อนปรนช่องสายตะกู บ้าน
สายโท 6 ใต้ ตําบลจันทบเพชร
อําเภอบ้านกรวด
ด่านช่องจอม บ้านด่านพัฒนา

พื้นที่ของกัมพูชา
บ้านจุ๊บโกกี ตําบลอําปึก อําเภอ
บัณเตียอําปึน จังหวัดอุดรมีชัย
(ด่านชายแดน)
บ้านโอร์เสม็ด อําเภอสําโรง
จังหวัดอุดรมีชัย (ด่านชายแดน
สากล)

ที่มา : ข้อมูลจากสํานักงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัด

5) ด้านเศรษฐกิจ
จากข้ อ มู ล ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ (สศช.) ประจํ า ปี
พ.ศ. 2559 กลุ่มจัง หวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม โครงสร้างเศรษฐกิจ
และผลิตภัณฑ์มวลรวม/คน/ปี ดังนี้
(1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (GROSS PROVINCIAL
CLUSTER PRODUCT AT CURRENT MARKET PRICES) ประจําปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่า 475,166 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.97 เป็นลําดับที่ 5 จาก 18 กลุ่มจังหวัด ทํารายได้ถึง 99,358 ล้านบาท มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง เช่นเดียวกันกับภาคศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า มีอัตรา
การขยายตัวคิดเป็นร้อยละ 40.43 และภาคที่พักแรมและบริการด้านอาหาร มีอัตราการขยายตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน
หน้าคิดเป็นร้อยละ 27.30 แสดงให้เห็นว่าด้านบริการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ความบันเทิง สร้างรายได้ให้กับกลุ่ม
จังหวัดฯ เป็นจํานวนมาก ส่วนภาคการเกษตรแม้ว่าจะมี รายได้ที่ สูงเป็นอันดับสองรองจากภาคอุ ตสาหกรรม แต่มี
อัตราส่วนที่ลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ - 7.23 ปรากฏตามตารางที่ 6ตารางที่ 7 และปรากฏตาม
กราฟที่ 3 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 6 : ข้อมูลมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลกลุ่มจังหวัด ทั้ง 18 กลุ่มจังหวัด ณ ราคาประจําปี พ.ศ. 2559
ที่

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เรียงจากมากไปน้อย)

1
2
3
4

ภาคกลางปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ)
ภาคตะวันออก 2 (จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว)
ภาคกลางตอนบน (ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง)
ภาคตะวันออก 1 ( ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา)

ผลิตภัณฑ์มวลรวม(ล้านบาท)

ปี 2558

ปี 2559

1,943,825 2,001,999
1,799,880 1,958,969
807,770
812,217
583,877
634,514

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

หน้า 9

เอกสารประกอบการชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2562
ผลิตภัณฑ์มวลรวม(ล้านบาท)

ที่

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เรียงจากมากไปน้อย)

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา)
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล)
ภาคใต้ชายแดน (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา)
ภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด)
ภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุร)ี
ภาคเหนือตอนล่าง 1 (ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์)
ภาคเหนือตอนล่าง 2 (กําแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลําภู
อุดรธานี)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (ยโสธร ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ
อุบลราชธานี)
ภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย น่าน พะเยา แพร่)
ภาคกลางตอนล่าง 2 (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร)

15
16
17
18

ปี 2558

ปี 2559

457,036
427,513
389,151
397,748
352,527
358,676
331,828
278,983
277,279
224,708

475,166
468,870
436,172
416,997
374,015
370,827
346,822
287,025
279,710
237,187

212,358

222,715

182,080
159,651
111,190

192,111
170,710
117,226

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ตารางที่ 7 : แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ณ ราคาประจําปี
สาขา
ภาคเกษตร
1. เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
ภาคนอกเกษตร
2. การทําเหมืองแร่และเหมืองหิน
3. การผลิตอุตสาหกรรม
4. การไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ํา และระบบการปรับอากาศ
5. การจัดหาน้ํา การจัดการน้ําเสียและของเสียรวมถึง
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
6. การก่อสร้าง

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559

100,067
100,067
341,101
2,828
94,951
9,042
1,449

101,174
101,174
355,862
3,389
93,430
8,777
1,499

20,183

20,770

ร้อยละที่
เพิ่ม/ลด

สัดส่วน
ผลิตภัณฑ์
มวลรวม

93,860 -7.2287 19.7531
93,860 -7.2287 19.7531
381,306 7.1501 80.2469
3,715 9.6314 0.7818
99,358 6.3446 20.9101
9,207 4.8974 1.9376
1,603 6.9086 0.3374
22,702

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

9.3032

4.7777
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สาขา

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559

7. การขายส่งและขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และ
รถจักรยานยนต์
8. การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
9. ทีพ่ ักแรมและบริการด้านอาหาร
10. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

52,973

57,395

9,026
3,772
2,978

9,431
4,514
3,114

11. กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
12. กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
13. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ
14. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
15. การบริหารราชการ การป้องกันประเทศและการ
ประกันสังคมภาคบังคับ
16. การศึกษา
17. กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
18. ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
19. กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (ล้านบาท)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ต่อคน (บาท)

27,261
16,486
253
1,215
23,990

29,521
18,375
333
1,328
27,899

55,383
13,337
1,149
4,824
441,168
75,588

55,523
14,263
1,290
5,011
457,036
78,469

62,632

ร้อยละที่
เพิ่ม/ลด

สัดส่วน
ผลิตภัณฑ์
มวลรวม

9.1239 13.1811

9,602 1.8199
5,746 27.3037
2,483
20.2690
33,718 14.2159
19,594 6.6350
399 19.7458
1,425 7.3369
28,714 2.9213

2.0208
1.2093
0.5225
7.0960
4.1236
0.0840
0.3000
6.0430

58,363 5.1153 12.2827
15,140 6.1527 3.1864
1,811 40.4263 0.3811
5,093 1.6369 1.0719
475,166 3.9671
100
81,750 4.1817

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

หน้า 11

เอกสารประกอบการชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2562

กราฟที่ 3 : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด
27.3

30
25

19.65

20
15
ร้อยละ

10
5

3.6

5.07

3.97

6.34
3.19

1.11

5.35

8.35 9.12

0
-5

-2.66

GPP รวม

GPP เกษตร

-10
-15

GPP อตสาหกรรม
-1.6

-7.23

GPP ที่พักและบริการด้าน
อาหาร

GPP การค้า

-13.6

-20
พ.ศ.2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีเศรษฐกิจที่สําคัญ 3 อันดับแรก เมื่อพิจารณาจาก
สัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมรายสาขาที่สําคัญ 3 ลําดับแรก ได้แก่
1) การผลิตอุตสาหกรรม มีสัดส่วนโครงสร้างฯ คิดเป็นร้อยละ 21
2) เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง (ภาคเกษตร) มีสัดส่วนโครงสร้างฯ คิดเป็นร้อยละ 20
3) การขายส่ง การขายปลีก และการซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ (ภาคการค้า) มีสัดส่วน
โครงสร้างฯ คิดเป็นร้อยละ 13
4) การศึกษา (ภาคบริการ) มีสัดส่วนโครงสร้างฯ คิดเป็นร้อยละ 12 ปรากฏตามกราฟที่ 4 ข้างท้ายนี้

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

หน้า 12

เอกสารประกอบการชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามั
า ญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณประจํ
ประจําปี พ.ศ. 2562
กราฟที่ 4 : สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวม

เกษตรกรรม การป่าไม้
และประมง
20%

อื่นๆ
34%

การผลิตอุตสาหกรรม
21
21%
การขายส่ง การขายปลีก
การซ่อมแซม
13%

การศึกษา
12%

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เมื่อจําแนกเป็นรายจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในปี พ.ศ. 2559
จะพบว่า จังหวัดนครราชสีมา มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมมากที่สุดคือ 263,578 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนถึง 55.47
ของผลิตภัณฑ์มวลจังหวัดในกลุ่มจังหวัด เพิ่มจากปีก่อนหน้าที่มีมูลค่า 252,099
99 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
4.55 รองลงมาคือจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 82,064 ล้านบาท ตามมาด้วยจังหวัดสุรินทร์ และ
จังหวัดชัยภูมิ ปรากฏตามตารางที่ 6 ข้างท้ายนี้

ตารางที่ 6 : แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จําแนกรายจังหวัด
ที่
1
2
3
4

จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์

กลุ่มจังหวัด

อัตราเพิ่ม – ลด

ผลิตภัณฑ์มวลรวม(ล้านบาท)
ปี 2557
246,146
55,332
74,621
65,068
441,168

ปี 2558
252,099
56,722
80,228
67,987
457,036

ล้านบาท

ร้อยละ

สัดส่วน
GPP ปี พ.ศ.
2559

11,479
2,329
1,837
2,486
18
18,131

4.55
4.11
2.29
3.66

55.47
12.43
17.27
14.83

(เที
เทียบปี 58 และ 59)

ปี 2559
263,578
59,051
82,064
70,473
475,166

3.97 100.00

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสี
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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เอกสารประกอบการชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2562
(2)มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดต่อคนต่อปี ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 ในปี พ.ศ.2559 มีมูลค่า 81,750 บาท/คน/ปี เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีมูลค่า 78,469 บาท/คน/ปี คิด
เป็นร้อยละ 4.18 เมื่อเปรียบเทียบกับระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายได้ที่มากกว่าเกณฑ์ของภาค ปรากฏตาม
ตารางที่ 7 ข้างท้ายนี้
หากจําแนกเป็นรายจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ฯ จะพบว่า จังหวัดนครราชสีมา มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
มากที่สุดที่ 105,618 บาท/คน/ปี แต่ลดลงจากปีก่อนที่มีมูลค่า 106,000 บาท/คน/ปี คิดเป็นร้อยละ - 0.36
รองลงมาเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ 65,586 บาท/คน/ปี จังหวัดสุรินทร์ 63,462 บาท/คน/ปี และจังหวัดชัยภูมิ 61,826
บาท/คน/ปี ตามลําดับ ซึ่งจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ฯ ที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมคิดเป็นร้อยละเพิ่มขึ้นสูงสุด คือ จังหวัด
สุรินทร์ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า คิดเป็นร้อยละ 13

ที่
1
2
3
4
5
6
7

ตารางที่ 7 : แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1/คน/ปี
เพิ่ม/ลด เปรียบเทียบ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อคนต่อปี
จังหวัด/
พ.ศ. 2558 กับ พ.ศ. 2559
กลุ่มจังหวัด
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
บาท
ร้อยละ
นครราชสีมา
98,322
106,000 105,618
-382 -0.36
ชัยภูมิ
57,721
55,665
61,826
6,161 11.07
บุรีรัมย์
59,263
58,554
65,586
7,032 12.01
สุรินทร์
58,343
56,159
63,462
7,303 13.00
กลุ่มจังหวัดฯ
75,588
78,469
81,750
3,281
4.18
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
72,925
72,831
76,207
3,376
4.64
ประเทศไทย
197,459
204,459 215,455
10,996
5.38

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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กราฟที่ 5 : มูลค่าผลิตภัณฑ์ต่อหัวกลุ่มจังหวัด
82,000

12

10.05
8.31

81,750

GPP ต่อคน (บาท)

80,000
78,000

78,469

77,494

76,000

75,588

74,000

4
3.81

4.18

2
0

71,550

68,000

-2

-2.46

66,000
พ.ศ. 2555

8
6

72,000
70,000

10

ร้อยละ

84,000

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

มูลค่าผลิตภัณฑ์ต่อหัว

-4
พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

อัตราการขยายตัว

(3) มูลค่าการส่งออกสินค้า และการค้าชายแดน
กลุ่ มจั งหวั ดภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อตอนล่ าง 1 เป็ นกลุ่ มจั งหวั ดที่ มีศั กยภาพสู งด้ านการ
ท่องเที่ยว มีความโดดเด่นเกี่ยวกับอารยธรรมขอมที่เป็นเอกลักษณ์ เนื่องจากมีจังหวัดในกลุ่มจังหวัดที่ติดชายแดน
ประเทศกัมพูชา ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ โดยมีด่านชายแดนการค้า และความต้องการในการพัฒนา ดังนี้
จังหวัดบุรีรัมย์
มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ณ ช่องสายตะกู ตําบลจันทบเพชร อําเภอบ้านกรวด จังหวัด
บุรีรัมย์ และช่องจุ๊บโกกี อําเภอบันเตียอําปึล จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา
ภาพรวม พบว่าระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2559 ด่านช่องสายตะกูมีแนวโน้มมูลค่าการค้ารวมที่
เพิ่มขึ้น เมื่อเริ่มเก็บข้อมูลด้านการค้าชายแดน ปี พ.ศ. 2555 มีมูลค่าการค้ารวมประมาณ 30.76 ล้านบาทและ
เพิ่มขึ้นทุกปี จนเมื่อปี พ.ศ. 2559 ที่ขยายตัวอย่ างก้าวกระโดด มีมูลค่าการค้ารวมประมาณ 602.47 ล้ านบาท
โดยขยายตัวจากปีก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ 548.67
การส่งออก พบว่า ระหว่ า งปี พ.ศ. 2555 – 2559 มีแ นวโน้ นเพิ่ม ขึ้น โดยปี พ.ศ. 2559
มีมูลค่าสูง ถึง 567.79 ล้านบาทเมื่อเทียบจากปีก่อนหน้าที่มีมูลค่า 50.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 517.763 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 1,034.97
การนําเข้า พบว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2559 เริ่ม มีการชะลอตัวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558
การนํ าเข้า เมื่อ ปี พ.ศ. 2559 ลดลงเหลือ 39.67 คิด เป็นร้ อยละ -4.14 เมื่อ เทีย บกั บปีก่อ นหน้ า ส่ง ผลให้
ได้เปรียบดุลการค้า ข้อมูลปรากฏตามตารางที่ 8 และกราฟที่ 6 ข้างท้ายนี้

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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ตารางที่ 8 : มูลค่าการส่งออก-นําเข้า ดุลการค้า และมูลค่าการค้ารวม จังหวัดบุรีรัมย์
ตั้งแต่ ปี 2555-2559
รายการ/ปี

อัตราการเปลี่ยนแปลง(ร้อยละ)
2557/2558 2558/2559
50.03 567.79
28.38
1,034.97
41.39 39.67
-17.05
-4.14
8.64 528.12
-179.01
6,014.61
92.88 602.47
4.51
548.67

2555 2556 2557 2558

มูลค่าการส่งออก (ล้านบาท)
มูลค่าการนําเข้า (ล้านบาท)
ดุลการค้า (ล้านบาท)

15.34 19.79 38.97
15.42 19.61 49.90
-4.46 0.18
10.93
30.76 46.71 88.87

มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท)

2559

ที่มา : สํานักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
กราฟที่ 6 : มูลค่าการส่งออก - การนําเข้า จังหวัดบุรีรมั ย์
600

567.79

500

ล้านบาท

400
300

มูลค่าการส่งออก
มูลค้าการนําเข้า

200
100
15.34 15.42

19.79 19.61

38.97 50.03

50.03 41.39

39.67

0
2555

•
•
•

2556

2557

2558

2559

สินค้าส่งออกที่สําคัญ เช่น เครื่องปรุงครัวเรือน น้ํามันพืช ผงชูรส พริก น้ําปลา อาหารสด อาหารแห้ง
อาหารตามสั่ง เสื้อผ้า สินค้าเบ็ดเตล็ด เป็นต้น
สินค้านําเข้าที่สําคัญ เช่น บุหรี่ เบียร์ สุรา สินค้าตามฤดูกาล (กบ เขียด อึ่ง ผัก ผลไม้) เครื่องใช้ไ ฟฟ้า
อิเล็กทรอนิคส์ อุปกรณ์เดินป่า ด้ามจอบ เสื้อผ้ามือสอง เป็นต้น
ปัจ จุบั น ด่า นช่อ งสายตะกูมี ก ารส่ ง ออก ตามมาตรา 5 ทวิ ได้ แ ก่ ปูนซี เมนต์ผ ง หิ นโม่ น้ํา มันเบนซิน
ตะแกรงไวร์เมซ เป็นต้น

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุริ นทร์ มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยติดกับจังหวัดอุดรมี ชัย ราชอาณาจัก ร
กัมพูชาผ่านจุดผ่านแดนถาวร ช่องจอม-โอร์เสม็ด อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีมูลค่าการค้าชายแดนไทยกัมพูชา ดังนี้
ภาพรวม การค้ า ผ่ า นจุ ด ผ่ า นแดนไทย-กั ม พู ช า พบว่ า ระหว่ า งปี พ.ศ. 2555 – 2559
มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น โดยระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2558 มูลค้าการค้ารวมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ ปี 2558
มีมูลค่าการค้ารวม 3,092.40 ล้านบาท จนเมื่อปี พ.ศ. 2559 ที่มูลค่าการค้ารวมลดลงเหลือเพียง 2,777.42
ล้านบาท มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบกับปีที่ผ่านมาลดลง คิดเป็นร้อยละ -10.19 เนื่องจากการส่งออกสินค้า
ลดลง ในขณะที่การนําเข้าเพิ่มขึ้น ทําให้ดุลการค้าขาดดุล
การส่ง ออก พบว่ า ตั้ง แต่ ปี พ.ศ. 2555-2559 มี แ นวโน้ ม ลดลงนั บ ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2558
ที่มี มูล ค่า การส่ง ออก 2,108.76 ล้า นบาท คิ ด เป็น อั ต ราการเปลี่ ย นแปลงเที ย บกับ ปี ที่ผ่า นมา ลดลงร้ อยละ
11.02
การนําเข้า เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2559 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี 2559
มีมูลค่าถึง 1,496.20 ล้านบาท มากกว่ามูลค่าการส่งออก ซึ่งมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบกับปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นร้อยละ
52.11
ดุลการค้า จังหวัดสุรินทร์มีดุลการค้าเกินดุลอย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555-2558 จน
ในปี พ.ศ. 2559 จังหวัดสุรินทร์ขาดดุลการค้า คิดเป็นร้อยละ -39.24 ปรากฏตารางที่ 9 และกราฟที่ 7 ข้างท้ายนี้
ตาราง 9 : มูลค่าการส่งออก-นําเข้า ดุลการค้า และมูลค่าการค้ารวม จังหวัดสุรินทร์
ตั้งแต่ ปี 2555-2559
อัตราการเปลี่ยนแปลง(ร้อยละ)
รายการ/ปี
2555
2556
2557
2558
2559
2557/2558 2558/2559
มูลค่าการ
1,253.34 1,910.64 2,369.87 2,108.76 1,281.22
-11.02
-39.24
ส่งออก (ลบ.)
มูลค่าการ
269.5 443.18 983.65 1,496.20 121.95
52.11
190.92
นําเข้า (ลบ.)
ดุลการค้า
715.66 863.61 1,926.69 1,125.09 -214.98
-41.61
-119.11
(ลบ.)
มูลค่าการค้า
1,061.69 1,273.06 2,813.05 3,092.40 2,777.42
9.93
-10.19
รวม (ลบ.)
ที่มา : สํานักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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กราฟที่ 8 : มูลค่าการค่าส่งออก - นําเข้า จ.สุรนิ ทร์
2,369.87

2,500.00

ล้านบาท

2,000.00
1,500.00

2,108.76

1,910.64

1,496.20
1,281.22
983.65

1,253.34

1,000.00
500.00

190.92 269.50

มูลค่าการส่งออก
มูลค่าการนําเข้า

443.18

2555

2556

2557

2558

2559

เมื่อจัดทํา เป็นภาพรวมการค้า ชายแดนของกลุ่มจัง หวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 ระหว่า ง
ปี พ.ศ. 2555 – 2559 พบว่า มูลค่าการส่งออกมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ปี พ.ศ. 2559 มูลค่าลดลง สําหรับมูลค่า
การนําเข้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่ไม่ส่งผลให้ขาดดุลการค้า เนื่องจากมูลค่าการส่งออกมีมากกว่า ปรากฏตาม
ตารางที่ 10 และกราฟที่ 9 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 10 : มูลค่าการส่งออก-นําเข้า ดุลการค้า และมูลค่าการค้ารวม กลุ่มจังหวัดฯ
รายการ/ปี

2555

มูลค่าการส่งออก (ลบ.)
มูลค่าการนําเข้า (ลบ.)
ดุลการค้า (ลบ.)
มูลค่าการค้ารวม (ลบ.)

2556

2557

2558

2559

1,268.68 1,930.43 2,408.84 2,158.79 1,849.01
206.34
289.11
493.08 1,025.04 1,535.87
711.202 863.792 1,915.76 1,133.73 313.14
1,092.45 1,319.77 2,901.92 3,185.28 3,379.89

อัตราการเปลี่ยนแปลง(ร้อยละ)
2557/2558 2558/25
59

24.78
70.55
121.78
119.88

-10.38
107.89
-40.82
9.76

ที่มา : จากการคํานวณข้อมูลของสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
กราฟที่ 9 : มูลค่าการค้าส่งออก - นําเข้า กลุ่มจังหวัดฯ ณ ด่านค้าชายแดน
3,000.00
2,500.00

2,408.84

ล้านบาท

2,000.00
1,500.00

1,849.01
1,535.87

1,930.43
1,268.68

1,000.00

มูลค่าการส่งออก
มูลค่าการนําเข้า

1,025.04

500.00
-

2,158.79

493.08
206.344
2555

289.11
2556

2557

2558

2559

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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6) ภาคเกษตร
(1) มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตร
มูลค่าเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในปี พ.ศ. 2559 จาก
ภาคเกษตรคิดเป็นร้อยละ 19.75 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ในปี พ.ศ. 2559
(2) เนื้อที่การเกษตร ในปี พ.ศ. 2558 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีเนื้อที่
การเกษตร 22,029,220 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 68.45 ของเนื้อที่กลุ่มจังหวัดฯ โดยจังหวัดบุรีรัมย์มีเนื้อที่การเกษตร
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 78.28 ของพื้นที่จังหวัด 22.92 รองลงมาคือจังหวัดสุรินทร์ คิดเป็นร้อยละ 77.25 ของ
พื้ น ที่ จั ง หวั ด เมื่ อ เที ย บกั บ เนื้ อ ที่ ก ารเกษตรของกลุ่ ม จั ง หวั ด ฯ กั บ เนื้ อ ที่ ก ารเกษตรของ
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีจํานวน 72,880,137 ไร่ กลุ่มจังหวัดฯ มีเนื้อที่การเกษตรคิดเป็นร้อยละ 30.23 และ
เมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อที่การเกษตรของกลุ่มจังหวัดฯ กับเนื้อที่การเกษตรทั้งประเทศที่มีทั้งสิ้น 177,689,137 ไร่ กลุ่ม
จังหวัดฯ มีเนื้อที่การเกษตรคิดเป็นร้อยละ 12.40 ปรากฏตามตารางที่ 11 และกราฟที่ 10 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 11 : เนื้อที่การเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
จังหวัด

เนื้อที่ (ไร่)

นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
กลุ่มจังหวัดฯ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเทศ

12,808,728
7,986,429
6,451,178
5,077,535
32,323,870
105,533,963
320,696,887

เนื้อที่การเกษตร(ไร่)

ร้อยละของเนื้อที่
การเกษตรต่อเนื้อ
ที่จังหวัด

8,767,959
4,288,864
5,050,063
3,922,334
22,029,220
72,880,137
177,689,189

68.45
53.70
78.28
77.25
68.15
69.06
55.41

เปรียบเทียบกับ
เนื้อที่การเกษตร
กลุ่มจังหวัดฯ

39.80
19.47
22.92
17.81
100
-

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กราฟที่ 10 : การใช้เนื้อที่ของกลุ่มจังหวัด
ใช้ประโยชน์อื่นๆ
32%
พื้นที่เกษตรกรรม
68%

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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(3) การประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม ในปี พ.ศ. 2559 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 จํานวนประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประมง จํานวน 1,137,793 คน เทียบกับจํานวน
ประชากรของกลุ่มจังหวัดที่มีจํานวน 6,752,462 คน คิดเป็นร้อยละ 16.85 โดยมีผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
และประมงที่จังหวัดนครราชสีมามากที่สุด จํานวน 397,795 คน คิดเป็นสัดส่วนต่อประชากรของกลุ่มจังหวัดฯ ที่
ร้อยละ 5.89 รองลงมาเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดสุรินทร์ตามลําดับ ปรากฏตามตารางที่ 12 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 12 : ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประมงกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
กลุ่มจังหวัดฯ

ประชากร (คน)

อาชีพเกษตรกรรม
และประมง (คน)

2,631,435
1,138,193
1,587,897
1,394,937
6,752,462

397,795
245,603
267,492
226,902
1,137,793

ร้อยละของจํานวน
เกษตรกรเทียบกับ
ประชากร

เปรียบเทียบกับ
เกษตรกรกับกลุ่ม
จังหวัดฯ

15.12
21.58
16.85
16.27
16.85

5.89
3.64
3.96
3.36

ที่มา : สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปี พ.ศ. 2559

(4) ผลผลิตหลักของภาคเกษตร
(4.1) ผลผลิ ต ของ 4 พื ช เศรษฐกิ จ หลั ก ที่ สํ า คั ญ ของประเทศ พบว่ า ในกลุ่ ม จั ง หวั ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีผลผลิตอ้อยมากที่สุด รองลงมาคือ มันสําปะหลัง และข้าว (ข้าวหอมมะลิ
และข้าวทั่วไป) ตามลําดับ ผลผลิตพืชทั้ง 4 ชนิดลดลงจากปี 2558 ปรากฏตามกราฟที่ 11 ข้างท้ายนี้
กราฟที่ 11 : จํานวนผลผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก (ตัน)
25,000,000
22,500,803
20,971,529

จํานวน (ตัน)

20,000,000

18,518,767

18,453,435

15,000,000

10,000,000

9,523,890

12,080,229
10,503,409
11,702,992

11,859,788

11,851,153

-

ยางพาราง
4,938,522

56,067
พ.ศ. 2555

ข้าว
มันสําปะหลัง

6,855,653
5,000,000

อ้อย

59,029
พ.ศ. 2556

4,698,730
111,096
พ.ศ. 2557

4,664,733
124,282
พ.ศ. 2558

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

4,510,536
110,724
พ.ศ. 2559
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เมื่อเปรียบเทียบมูลค่ารวมของพืชแต่ละชนิด ในปี พ.ศ. 2559 พบว่ามูลค่าอ้อยเป็นพืชที่มีมูลค่า
รวมสูงขึ้นจากปีก่อนหน้าอยู่ที่ 23,359 ล้านบาท ในขณะที่ข้าว มันสําปะหลัง ยางพารามีมูลค่าที่ลดลงจากปีก่อน
หน้า โดยเฉพาะข้าวที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าข้าวจะยังคงมีมูลค่าสูงที่สุดกว่าพืชเศรษฐกิจตัวอื่นๆ ก็ตาม ปรากฏ
ตามกราฟที่ 12 ข้างท้ายนี้

มูลค่า(ล้านบาท

กราฟที่ 12 : มูลค่ารวมของพืชเศรษฐกิจหลัก
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
-

83,222
74,280

78,190
61,154

53,642

ข้าว

47,348
30,662

25,053
13,923
5,568
พ.ศ. 2555

12,391
3,868
พ.ศ. 2556

5,766
พ.ศ. 2557

39,461
25,795
19,948
8,451
พ.ศ. 2558

23,359
21,429

มันสําปะหลัง
อ้อย
ยางพารา

5,791
พ.ศง 2559

ข้าวหอมมะลิ ในปี พ.ศ. 2559 กลุ่มจังหวัด ฯ มีพื้นที่เพาะปลูกรวม 9,376,234 ไร่ มีปริมาณ
ผลผลิตรวม 3,663,985 ตัน ลดลงจากปีก่อนที่มีปริมาณผลผลิตรวม 3,691,898 ตัน คิดเป็นร้อยละ – 1.86
เนื่องจากมีพื้นที่ปลูกข้าวลดลง ประกอบกับราคาข้าวหอมมะลิ/ตันตกต่ํา เหลือเพียง 10,064 บาท/ตัน ทําให้มูลค่า
ของข้าวหอมมะลิลดลงเหลือเพียง 31,261 ล้านบาท
จากการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ.2555 – 2559 จะเห็นได้ว่า ราคาข้าว/ตัน ตกต่ําอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง ทํ า ให้ จํ า นวนเกษตรกรที่ ป ลู ก ข้ า วหอมมะลิ เ ริ่ ม ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2557 มี จํ า นวนน้ อ ยลง ส่ ง ผลทํ า ให้
มีการปลูกข้าวน้อยลงและปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปทําเกษตรอื่นๆ เพื่อความเหมาะสมตามนโยบายของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ที่ให้ปรับเปลี่ยนที่นาไม่เหมาะสมไปทําเกษตรอื่นๆ ปรากฏตามตารางที่ 13 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 13 : ข้อมูลข้าวหอมมะลิ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
รายการ
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556
พื้นที่เพาะปลูก (ไร่)
9,999,522 9,566,482
ผลผลิต(ตัน)
4,856,828 3,567,860
ผลผลิตต่อไร่ (กก./ไร่)
1,603
1,573
ราคา/ตัน(บาท)
15,770
15,385
มูลค่า (ล้านบาท)
56,483
56,012
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว (ราย)
593,374 568,801

พ.ศ. 2557
9,338,447
3,512,130
1,608.79
12,420.83
40,600
1,075,457

พ.ศ. 2558
9,550,700
3,707,169
1,597
10,634.24
37,766
1,065,953

พ.ศ. 2559
9,376,234
3,663,985
1,556
10,064
31,261
1,014,542

ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดในกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

หน้า 21

เอกสารประกอบการชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2562
ข้ า วทั่ ว ไป (ยกเว้ น ข้ า วหอมมะลิ ) ในปี พ.ศ.2559 กลุ่ ม จั ง หวั ด ฯ มี ป ริ ม าณผลผลิ ต รวม
846,551 ตัน ลดลงจากปีก่อ นที่มีปริมาณผลผลิตรวม 957,564 ตัน เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกลดจํา นวนลง
ถึงแม้ว่ากับราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีราคา 10,007 บาท เป็น 10,419.25 บาท แต่จากที่ปริมาณผลผลิต
ลดลง จึงทําให้ข้าวทั่วไปมีมูลค่ารวมเพียง 8,200 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่มีมูลค่ารวม 9,582 ล้านบาท
จากการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ.2555 – 2559 จะเห็นได้ว่า ปริมาณผลผลิต และมูลค่า
ผลผลิตลดจํานวนลงอย่างต่อเนื่อง และในอนาคตมีแนวโน้มว่าจะลดจํานวนลงอีกเนื่องจากต้นทุนการผลิตมีราคาสูงขึ้น
ราคาผลผลิตปรับราคาลง รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปเพาะปลูกพืชชนิดอื่น ปรากฏตามตารางที่ 14 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 14 : แสดงข้อมูลข้าวทั่วไป (ยกเว้นข้าวหอมมะลิ)
รายการ
พื้นที่เพาะปลูก (ไร่)
ปริมาณผลผลิต (ตัน)
ผลผลิต (กก./ไร่)
ราคา (ตัน/บาท)
มูลค่ารวม (ล้านบาท)
จํานวนเกษตรกร (ราย)

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
3,107,585 2,928,284 2,523,921 2,112,521 1,847,923
1,998,825 1,370,662 1,186,600
957,564 846,551
476
493
450.39
447
1,853
13,378
13,328 10,991.25
10,007 10,419.25
26,736
16,268
13,042
9,582
8,200
165,930
143,018
193,810
199,576 206,251

ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดในกลุ่มจังหวัด

มั น สํ า ปะหลั ง มั น สํ า ปะหลั ง ในปี พ.ศ.2559 กลุ่ ม จั ง หวั ด ฯ มี ป ริ ม าณผลผลิ ต รวม
11,851,153 ตัน ลดลงจากปีก่อนที่มีปริมาณผลผลิตรวม 11,859,788 ตัน เนื่องจากราคาผลผลิตเฉลี่ยปรับตัว
ลงเหลือ 1,987.50 บาท/ตัน จากปีก่อนหน้าที่มีราคาเฉลี่ย 2,175 บาท/ตัน จึงส่งผลให้มูลค่าของมันสําปะหลัง
ลดลงเช่นเดียวกัน โดยมีมูลค่าที่ 23,359.48 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนหน้าทีม่ ีมูลค่า 25,795 ล้านบาท
จากการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ.2555 – 2558 จะเห็นได้ว่า ปริมาณผลผลิตจะเพิ่มขึ้น
อย่า งต่อเนื่อง จนเมื่อปี พ.ศ. 2559 มีผลผลิตลดลง เนื่องจากราคาผลผลิต ตกต่ํา แต่ถึงอย่า งไรเกษตรกรก็ยัง
เพาะปลูกมันสําปะหลัง ในปี พ.ศ. 2559 มีเกษตรกรเพิ่มขึน้ จากปีก่อนหน้า ปรากฏตามตารางที่ 15 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 15 : ข้อมูลมันสําปะหลัง กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
รายการ
พ.ศ.2555 พ.ศ.2556
พ.ศ.2557
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
พื้นที่เพาะปลูก (ไร่)
3,300,068 3,526,298 2,997,781 3,072,504 2,935,143
ผลผลิต(ตัน)
9,523,890 10,503,409 11,702,992 11,859,788 11,851,153
ผลผลิตต่อไร่ (กก./ไร่)
3,453
3,536
3,681.75
3,804.25
3,805
ราคาเฉลี่ย/ตัน (บาท)
2,495
2,385
2,405.00
2,175
1,987.50
มูลค่า (ล้านบาท)
13,923
25,053
30,662
25,795 23,359.48
จํานวนเกษตรกร (ราย)
153,536
141,288
159,213
165,689
167,438
ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดในกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

หน้า 22

เอกสารประกอบการชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2562
อ้อย ในปี พ.ศ.2559 กลุ่มจังหวัด ฯ มีปริมาณผลผลิตรวม 18,453,435 ตัน ลดลงจากปีก่อนที่
มีปริมาณผลผลิตรวม 20,971,529 ตัน แต่เนื่องจากราคาผลผลิตปรับตัวขึ้นจากปีก่อนที่ราคา 951.20 บาท/ตัน
ขึ้นเป็ น 962.50 บาท/ตั น พร้อ มทั้ ง พื้นที่เ พาะปลู ก และจํา นวนเกษตรกรเพิ่ ม มากขึ้ น จึ ง ส่ง ผลให้ ผลผลิ ต มี
มูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีมูลค่า 19,948 ล้านบาท เป็น 21,429 ล้านบาท
จากการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ.2555 – 2559 จํานวนเกษตรกร พื้นทีเพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว
และราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มูลค่าผลผลิตเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น ปรากฏตามตารางที่ 16 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 16 : แสดงข้อมูลอ้อย
รายการ
พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
พ.ศ.2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
พื้นที่เพาะปลูก (ไร่)
1,683,544 1,913,487 1,813,913 1,840,991 1,898,726
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)
1,493,040 1,708,824 1,673,766 1,789,076 1,876,562
ปริมาณผลผลิต (ตัน)
22,500,803 18,518,767 12,080,229 20,971,529 18,453,435
ผลผลิต (กก./ไร่)
11,496
10,712 11,809.50
11,270
11,901
ราคา/ตัน (บาท)
3,475
3,302
1,025.75
951.20
962.50
มูลค่ารวม (ล้านบาท)
78,190
61,154
12,391
19,948
21,429
จํานวนเกษตรกร (ราย)
80,322
86,618
93,882
90,433
93,951
ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดในกลุ่มจังหวัด

ยางพารา ในปี พ.ศ.2559 กลุ่มจังหวัด ฯ มีปริมาณผลผลิตรวม 110,724 ตัน ลดลงจากปีก่อนที่มี
ปริมาณผลผลิตรวม 124,282 ตัน ส่งผลให้มีมูลค่าลดลงจากปีก่อนที่มีมูลค่า 8,451 ล้านบาท คงเหลือเพียง 5,791 ล้าน
บาท แม้ว่าจํานวนเกษตรกร พื้นที่เพาะปลูก เนื้อที่กรีดยาง รวมทั้งราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ราคา 53,070 บาท/ตัน เป็น
53,263 บาท/ตัน ก็ตาม
จากการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ.2555 – 2558 มีแนวโน้มไปในทางที่ดี โดยมีราคาผลผลิตและมูลค่า
รวมเพิ่มสูงขึ้น ทําให้มีจํานวนเกษตรกรเพิ่มขึ้น และขยายพื้นที่เพาะปลูก แต่เนื่องจากมูลค่ารวมยางพาราแปรผันตามปริมาณ
ผลผลิต ดังนั้น เมื่อปี พ.ศ. 2559 ปริมาณผลผลิตที่ลดลง จึงทําให้มูลค่ารวมลดลงตาม ปรากฏตามตารางที่ 17 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 17 : แสดงข้อมูลยางพารา
รายการ
พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
พื้นที่เพาะปลูก (ไร่)
687,940
524,020
655,211
661,556 724,116
เนื้อที่กรีดยาง (ไร่)
205,863
217,384
406,043
403,520 448,384
ปริมาณผลผลิต (ตัน)
56,067
59,029
111,096
124,282 110,724
ผลผลิต (กก./ไร่)
261
256
270
337
240
ราคา (ตัน/บาท)
99,304
65,532
52,660
53,070
53,263
มูลค่ารวม (ล้านบาท)
5,568
3,868
5,766
8,451
5,791
จํานวนเกษตรกร (ราย)
41,196
39,252
45,768
41,295
45,898
ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดในกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

หน้า 23

เอกสารประกอบการชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามั
า ญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณประจํ
ประจําปี พ.ศ. 2562
(3.2) ผลผลิ ต ของ 5 สั ต ว์ เ ศรษฐกิ จ หลั ก ที่ สํ า คั ญ ของประเทศ พบว่ า ในกลุ่ ม จั ง หวั ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีจํานวนไก่พันธุ์เนื้อมากที่สุด รองลงมาคือ ไก่พันธุ์ไข่ และโคเนื้อ โคนม และ
กระบือตามลําดับ โดยภาพรวมของจํานวนสัตว์เมื่อเทียบปี พ.ศ.
พ 2558 และปี พ.ศ.
พ 2559 ลดลง ปรากฏตาม
กราฟที่ 13 ข้างท้ายนี้

กราฟที่ 13 : จํานวนสัตว์เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดฯ
60,000,000

49,344,809

38,981,814

40,000,000
จํานวน (ตัว)

52,561,338

49,685,549

50,000,000

35,635,070

30,000,000
20,000,000
โคเนื้อ
โคนม

10,000,000
0

1,060,125
พ.ศ. 2555

1,151,630

พ.ศ. 2556

กระบือ
1,845,103

พ.ศ. 2557

1,589,614
614

พ.ศ. 2558

1,892,423

ไก่พันธุ์เนื้อ
ไก่พันธุ์ไข่

พ 2559
พ.ศ.

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

โคเนื้อ

1,022,988

740,401

685,042

684,957

651,907

โคนม

105,558

83,718

82,184

86,456

108,355

กระบือ

261,231

186,040

171,414

186,601

184,710

ไก่พันธุ์เนื้อ

35,635,070

38,981,814

49,685,549

52,561,338

49,344,809

ไก่พันธุ์ไข่

1,060,125

1,151,630

1,845,103

1,589,614

1,892,423

เมื่อเปรียบเทียบมูลค่ารวมของสัตว์แต่ละประเภท ในปี พ.ศ.
พ 2559 พบว่าโคเนื้อมีมูลค่ารวมมาก
ที่สุด รองลงมาคือกระบือ เนื่องจากราคาเฉลี่ยสูงกว่าสัตว์ประเภทอื่นๆ ปรากฏตามกราฟที่ 14 ข้างท้ายนี้

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสี
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

หน้า 24

เอกสารประกอบการชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2562

กราฟที่ 14 : มูลค่ารวมของสัตว์เศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดฯ
25,000

มูลค่า(ล้านบท)

20,000

20,770

20,670
17,612

15,000

20,326

18,033

โคเนื้อ
โคนม
กระบือ

10,000
5,000
0

5,789
2,902
3,097
925
พ.ศ. 2555

5,592
3,175
2,770
983
พ.ศ. 2556

5,270
4,420
2,782
1,851
พ.ศ. 2557

6,788
4,423
3,522
1,780

6,364
4,576
2,658
1,532
พ.ศ. 2558

ไก่พันธุ์เนื้อ
ไก่พันธุ์ไข่

พ.ศ. 2559

โคเนื้อ ในปี พ.ศ.2559 กลุ่มจังหวัด ฯ มีปริมาณโคเนื้อ 651,907 ตัว ลดลงจากปีก่อนที่มี
โคเนื้ อ จํ า นวน 684,957 ตั ว ส่ ง ผลให้ มู ล ค่ า รวมลดลงไปด้ ว ยโดยปี พ.ศ. 2559 มี มู ล ค่ า รวมอยู่ ที่
20,325,637,800 บาท แม้ว่าราคาเฉลี่ยเนื้อชําแหละ และราคาเฉลี่ยโคเนื้อมีชีวิตจะปรับสูงขึ้นจากปีก่อนหน้า
แล้วก็ตาม
จากการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ.2555 – 2559 จะเห็นได้ว่าเกษตรกรเป็นตัวแปร ที่
สําคัญเช่นเดียวกันกับราคาโคเนื้อ เนื่องจากเมื่อมีจํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อมาก ย่อมได้จํานวนโคเนื้อมาก เนื่องจากราคา
รับซื้อสูงขึ้นตามความต้องการบริโภคของตลาด ซึ่งถ้าหากเกษตรกรได้รับการส่งเสริมให้หันมาเลี้ยงโคเนื้อ ก็เป็นไป
ได้ว่ามูลค่ารวมจะสูงขึ้น และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรยิ่งขึ้นด้วย ปรากฏตามตารางที่ 16 ข้างท้ายนี้
รายการ

ตารางที่ 16 : แสดงข้อมูลโคเนื้อ
พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
พ.ศ.2557

จํานวนฟาร์มมาตรฐาน (แห่ง)
4
0
0
จํานวนโคเนื้อที่เลี้ยง (ตัว)
1,022,988
740,401
685,042
จํานวนเกษตรกรที่เลี้ยง (ราย)
175,608
138,736
125,819
ราคาเฉลี่ ย เนื้ อ ชํ า แหละแล้ ว
200
225
265
(บาท/กก.)
ราคาเฉลี่ยโคมีชีวิต
20,299
24,325
25,750
(บาท/ตัว)
มูลค่ารวม (บาท) (โคมีชีวิต)
20,670,813,846 17,612,881,746 18,033,840,000
จํานวนโรงฆ่าสัตว์ (แห่ง)
58
ที่มา : สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดในกลุ่มจังหวัด ฯ

58

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

1
684,957
130,744
285

1
651,907
125,620
293

30,350

31,150

20,770,699,000 20,325,637,800

58
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เอกสารประกอบการชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2562
โคนม ในปี พ.ศ.2559 กลุ่มจังหวัด ฯ มีปริมาณโคนม จํานวน 108,355 ตัว เพิ่มขึ้น
จากปีก่อนที่มีโคนม จํานวน 86,456 ตัว แม้ว่าจํานวนฟาร์มโคนมมาตรฐานจะลดลงจากปีก่อนเหลือจํานวน 54
แห่ ง แต่ ป ริ ม าณน้ํ า นมดิ บ ที่ รี ด ได้ มี ป ริ ม าณเพิ่ ม ขึ้ น จากปี ก่ อ นที่ มี ป ริ ม าณ 146,653,872 กิ โ ลกรั ม เป็ น
1,772,548,613กิโลกรัม ส่งผลให้มูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีมูลค่า 2,658 ล้านบาท เป็น 3,522 ล้านบาท
จากการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ.2555 – 2559 จะเห็นได้ว่า จํานวนเกษตรกรที่
เลี้ยงโคนมเพิ่มมากขึ้น ทําให้จํานวนโคนมมากขึ้น ส่งผลต่อปริมาณน้ํานมดิบที่รีดได้มีจํานวนมาก มูลค่ารวมสูงขึ้น
แปรผันตามปริมาณน้ํานม ประกอบกับราคาเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี คาดว่ามูลค่ารวมมีแนวโน้มจะสูงขึ้น ปรากฏตาม
ตารางที่ 17 ข้างท้ายนี้
รายการ
จํานวนฟาร์มมาตรฐาน (แห่ง)
จํานวนโคนมที่เลี้ยง (ตัว)
จํานวนเกษตรกรที่เลี้ยง (ราย)
ปริมาณน้ํานมดิบที่รีดได้ทั้งปี (กก.)
ราคาเฉลี่ย (บาท/ก.ก.)
มูลค่ารวม (บาท)

ตารางที่ 17 : แสดงข้อมูลโคนม
พ.ศ.2555
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
197
4
3
501
54
105,558
83,718
82,184
86,456
108,355
3,535
2,620
2,792
2,701
3,493
186,717,869 162,616,126 162,791,272 146,653,872 1,772,548,613
16.28
16.88
17
18.45
18.21

3,097,056,606 2,770,096,555 2,782,353,353 2,658,098,671 3,522,213,671
ที่มา : สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดในกลุ่มจังหวัด ฯ

กระบือ ในปี พ.ศ.2559 กลุ่มจังหวัด ฯ มีปริมาณกระบือ184,710 ตัว ลดลงจากปี
ก่อนที่มีกระบือ จํานวน 186,601 ตัว แต่ราคากระบือมีชีวิตจะปรับราคาขึ้นจากปีก่อนที่ 37,125 บาท/ตัว เป็น
40,000 บาท/ตัว ทําให้มูลค่ากระบือก็ยังเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีมูลค่า 6,364 ล้านบาท เป็น 6,788 ล้านบาท
แม้ว่าราคาเฉลี่ยเนื้อชําแหละแล้วตกต่ําจากปีก่อนที่มีราคา 1,180 บาท/กิโลกรัม คงเหลือเป็น 303 บาท/กิโลกรัม
ก็ตาม
จากการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ.2555 – 2559 จะเห็นได้ว่า จํานวนกระบือ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามจํานวนของผู้เลี้ยงกระบือ และราคารับซื้อกระบือมีชีวิตยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น
ในอนาคตมีแนวโน้มว่า กระบือจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น แต่ต้องทําให้ราคาเฉลี่ยเนื้อที่ชําแหละมีราคาสูงขึ้นเช่นเดิมซึ่ง
อาจจะมีผลมาจากที่กลุ่มจังหวัดฯ ยังไม่มีฟาร์มมาตรฐานรับรอง การซื้อขายเป็นราคาที่ชําแหละจึงมีราคาน้อยกว่า
การซื้อขายเป็นกระบือมีชีวิต ปรากฏตามตารางที่ 18 ข้างท้ายนี้
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เอกสารประกอบการชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2562
รายการ

ตารางที่ 18 : แสดงข้อมูลกระบือ
พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
พ.ศ.2557

จํานวนฟาร์มมาตรฐาน(แห่ง)
261,231
จํานวนกระบือที่เลี้ยง (ตัว)
63,724
จํานวนเกษตรกรที่เลี้ยง (ราย)
200
ราคาเฉลี่ยเนื้อชําแหละแล้ว
(บาท/กก.)
24,500
ราคาเฉลี่ ย กระบื อ มี ชี วิ ต
(บาท/ตัว)
มู ลค่ ารวม (บาท) (กระบื อมี 5,789,742,000
ชีวิต)
58
จํานวนโรงฆ่าสัตว์ (แห่ง)

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

186,040
48,059
248

171,414
42,550
1,100

186,601
45,099
1,180

184,710
45,621
303

31,875

34,000

37,125

40,000

5,592,338,000

5,270,836,000

6,364,395,500

6,787,946,000

58

59

53

55

ที่มา : สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดในกลุ่มจังหวัด ฯ

ไก่พันธุ์เนื้อ ในปี พ.ศ.2559 กลุ่มจังหวัด ฯ มีปริมาณไก่เนื้อ 49,344,809 ตัว ลดลง
จากปีก่อนที่มีไก่เนื้อ จํานวน 52,561,338 ตัว เนื่องจากจํานวนผู้เลี้ยงไก่เนื้อลดลงจากปีก่อนที่มี 5,302 ราย
เป็น 4,870ราย แม้ว่าจํานวนฟาร์มตามมาตรฐานจะเพิ่มขึ้นแล้ว แต่ราคาเฉลี่ยยังคงที่คือกิโลกรัมละ 40 บาท หรือ
ราคา 91 บาท/ตัว ส่งผลให้ไก่เนื้อมีมูลค่าลดลงตามปริมาณที่เลี้ยงจากปีก่อน 4,576 ล้านบาท ขึ้นเป็น 4,423 ล้านบาท
จากการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ.2555 – 2559 จะเห็นได้ว่า จํานวนไก่เนื้อคงที่
คือปรับตัวขึ้นลงไม่มากนัก และมูลค่าแปรผันตามจํานวนเกษตรกรที่เลี้ยง หากเกษตรกรเลี้ยงไก่มาก จะมีปริมาณไก่
มาก ก็จะทําให้มีมูลค่าสูงตามไปด้วย ปรากฏตามตารางที่ 19 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 19 : แสดงข้อมูลไก่พันธุ์เนื้อ
รายการ
จํานวนฟาร์มตามมาตรฐาน
ของกรมปศุสัตว์ (แห่ง)
จํานวนไก่ที่เลี้ยง (ตัว)
จํานวนเกษตรกรที่เลี้ยง(ราย)
ราคาเฉลี่ย (บาท/กก.)
ราคาเฉลี่ย (บาท/ตัว)
มูลค่ารวม (บาท)

พ.ศ.2555
722

พ.ศ.2556
696

พ.ศ.2557
574

พ.ศ.2558
560

พ.ศ.2559
583

35,635,070
3,219
38
84

38,981,814
1,937
39
81

49,685,549
4,812
40
91

52,561,338
5,302
40
90

49,344,809
4,870
40
91

2,902,032,139

3,175,040,098

4,420,559,881

4,576,094,878

4,423,173,889

ที่มา : สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดในกลุ่มจังหวัด ฯ
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เอกสารประกอบการชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2562
ไก่พันธุ์ไข่ ในปี พ.ศ.2559 กลุ่มจังหวัด ฯ มีปริมาณไก่พันธุ์ไข่ 1,892,423 ตัว เพิ่มขึ้น
จากปีก่อนที่มีไก่พันธุ์ไข่ จํานวน 1,589,614 ตัว ทําให้ปริมาณไข่ไก่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า จากปีก่อนที่มี 465
ล้านฟอง เป็น 553 ล้า นฟอง ส่ง ผลให้มูลค่าไข่ไ ก่ร วมเพิ่ม ขึ้นจากปีก่อนที่มีมูลค่า 1,532.36 ล้า นบาท เป็น
1,780.35 ล้านบาท
จากการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ.2555 – 2559 จะเห็นได้ว่า ปริมาณไก่พันธุ์ไข่
ปริ ม าณไข่ ไ ก่ ที่ ม ากขึ้ น ส่ ง ผลต่ อ มู ลค่ า ไข่ ไ ก่ ทํ า ให้ มีจํ า นวนเกษตรกรหั น มาเลี้ ย งไก่ เ พิ่ ม ขึ้ นเป็ นสองเท่ า ในปี
พ.ศ. 2558 แต่ปริมาณไข่ไก่ที่มากเกินไปก็อาจทําให้ราคาเฉลี่ยต่อฟองลดลงไปด้วย ปรากฏตามตารางที่ 20 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 20 : แสดงข้อมูลไก่พันธุ์ไข่
รายการ
พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
จํานวนฟาร์มตามมาตรฐาน
53
61
66
62
61
ของกรมปศุสัตว์ (แห่ง)
จํานวนไก่ที่เลี้ยง (ตัว)
1,060,125 1,151,630
1,845,103
จํานวนเกษตรกรที่เลี้ยง(ราย)
4,205
4,571
4,412
ปริมาณไข่ไก่ (ฟอง)
311,327,109 345,345,191 546,566,574
ราคาเฉลี่ย (บาท/ฟอง)
2.93
3.24
3.37
มูลค่าไข่ไก่รวม (บาท/ปี)
925,427,930 983,223,996 1,851,340,321
ที่มา : สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดในกลุ่มจังหวัด ฯ

1,589,614
9,023
465,614,625

1,892,423
9,204
553,756,847

3.23

3.15

1,532,366,455

1,780,353,004

แพะ ในปี พ.ศ.2559 กลุ่มจังหวัด ฯ มีจํานวนแพะที่เลี้ยง 16,127 ตัว เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนที่มีจํานวน 14,502 ตัว เนื่องจากจํานวนเกษตรกรที่เลี้ยงเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 424 ราย เป็น 458 ราย
ประกอบกับราคาเฉลี่ยเนื้อชําแหละแล้วเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 325 บาท/กิโลกรัม เป็น 332.5 บาท/กิโลกรัม ทําให้
มูลค่ารวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีมูลค่า 36,329,040 บาท เป็น 48,217,640 บาท
ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ.2556 – 2559 จะเห็นได้ว่า ปริมาณแพะ
และจํานวนเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งราคาปรับตัวสูงขึ้น ทําให้ในปี พ.ศ. 2559 ทําให้มูลค่าแพะรวมเพิ่มขึ้น
คาดว่ามีแนวโน้มเกษตรกรที่เลี้ยงจะเพิ่มขึ้นตามปัจจัยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ปรากฏตามตารางที่ 21 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 21 : แสดงข้อมูลแพะ
พ.ศ.2556
พ.ศ.2557
-

รายการ
จํานวนฟาร์มตามมาตรฐานของ
กรมปศุสัตว์ (แห่ง)
จํานวนแพะที่เลี้ยง (ตัว)
จํานวนเกษตรกรที่เลี้ยง(ราย)
ราคาเฉลี่ยเนื้อชําแหละแล้ว (บาท/กก.)
ราคาเฉลี่ย (บาท/ตัว)
มูลค่ารวม (เฉลี่ย/ตัว xจํานวนแพะ) (บาท)

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559
1

1

11,051
13,305
14,502
16,127
363
363
424
458
293
295
325
332.5
2,121
2,189
2,430
2,695
23,703,695 30,488,700 36,329,040 48,217,640

ที่มา : สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดในกลุ่มจังหวัด ฯ
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แกะ ในปี พ.ศ.2559 กลุ่มจังหวัด ฯ มีจํานวนแกะที่เลี้ยง 772 ตัว ลดลงมาจํานวน
เล็กน้อย จากปีก่อนที่มีจํานวน 880 ตัว เนื่องจากจํานวนฟาร์มตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์มีเพียงแห่งเดียวซึ่ง
ตั้งอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิเท่านั้น แต่ราคาเนื้อแกะที่ชําแหละแล้วกับราคาแกะมีชีวิตที่สูงขึ้น โดยราคาเฉลี่ยเนื้อที่ชําแหละ
แล้วมีราคา 335 บาท/กิโลกรัม จากปีก่อนที่มีราคา 310 บาท/กิโลกรัม และราคาเฉลี่ยของแกะ 1 ตัว อยู่ที่
2,468 บาท จากปีก่อนที่อยู่ที่ 2,378 บาท/ตัว แต่จํานวนแกะที่เลี้ยงน้อยลง ทําให้มูลค่ารวมของปี 2559 อยู่ที่
1,822,320 บาท ซึ่งน้อยจากปีก่อนหน้าซึ่งมูลค่ารวมอยู่ที่ 2,302,880 บาท
จากการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ.2556 – 2559 จะเห็นได้ว่า ราคาเฉลี่ยเนื้อแกะ
ที่ชําแหละเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการทําอาชีพเลี้ยงแกะ โดยปรากฏว่าปี พ.ศ. 2558 ที่ราคาเฉลี่ยตกต่ําจากปีก่อน
หน้า จึงทําให้จํานวนเกษตรกรลดลงเกินครึ่งหนึ่งของปีก่อน แต่ในปี พ.ศ. 2559 จํานวนเกษตรกรที่เลี้ยงแกะเพิ่ม
มากขึ้น เนื่องจากราคาเนื้อแกะที่ชําแหละแล้วกับราคาแกะมีชีวิตที่สูงขึ้น และมีแนวโน้มว่า ปริมาณแกะจะเพิ่มขึ้น
ในปีถัดไป ปรากฏตามตารางที่ 22 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 22 : แสดงข้อมูลแกะ
รายการ
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
จํานวนฟาร์มตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ (แห่ง)
1
1
1
1
จํานวนแกะที่เลี้ยง (ตัว)
1,095
741
880
722
จํานวนเกษตรกรที่เลี้ยง(ราย)
59
70
38
50
ราคาเฉลี่ยเนื้อชําแหละแล้ว(บาท/กก.)
393
413
310
335
ราคาเฉลี่ย (บาท/ตัว)
2,773
2,943
2,378
2,468
มูลค่ารวม (เฉลี่ย/ตัว xจํานวนแกะ)
2,397,920 1,659,990 2,302,880 1,822,320
ที่มา : สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ

ผลิตภัณฑ์ไหม ในปี พ.ศ.2559 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เกษตรกรที่มี
อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม มีจํานวน 32,350 ราย ลดลงจากปีก่อนที่มีจํานวน 64,845 ราย ถึงแม้ว่าพื้นที่ ปลูก
หม่อนเลี้ยงไหมจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีพื้นที่ ฯ จํานวน 16,780 ไร่ เป็นจํานวน 19,414 ไร่ แต่เนื่องจากราคารับ
ซื้อเส้นไหมปรับตัวลงจากปีก่อนที่มีราคา 1,600 บาท/กิโลกรัม เหลือ 1,550 บาท/กิโลกรัม จึงทําให้ผลผลิตเส้น
ไหมลดลงไปด้วยจากปีก่อนที่มี 208,029 กิโลกรัม/ปี เป็น 134,676 กิโลกรัม/ปี จึงทําให้กลุ่มจังหวัด ฯ มีมูลค่าผลผลิต
เส้นไหมลดลงจากปีก่อนที่มีมูลค่า 256,368,800 บาท เหลือ 191,126,300 บาท ปรากฏตามตารางที่ 23 แนบท้ายนี้
ตารางที่ 23 : แสดงข้อมูลพื้นที่ปลูกหม่อนเลีย้ งไหมและรายได้จากเส้นไหม
รายการ
พ.ศ.2555 พ.ศ.2556
พ.ศ.2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
พื้นที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม (ไร่)
22,687 23,567.20 20,517.20
16,780
19,414
เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม (ราย)
32,801
31,672
30,249
64,817
32,350
ผู้ผลิตผ้าไหมและหรือผลิตภัณฑ์ไหม (ราย)
29,656
28,848
25,391
25,381
19,181
ผลผลิตเส้นไหม (กก./ปี)
237,497
261,848
203,848
208,029
134,676
ราคาเส้นไหมเฉลี่ย (บาท/กก.)
1,250
1,250
1,250
1,600
1,550
307,323,300 355,992,400 288,218,600 256,368,800 191,126,300
มูลค่าผลผลิตเส้นไหมรวม (บาท)
ที่มา : ข้อมูลจากการรายงานของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ฯ

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

หน้า 29
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สําหรับรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมในภาพรวมของกลุ่มจังหวัด ฯ ในปี พ.ศ.2559 มี
มูลค่า 8,621.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีมูลค่า 5,593 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.13 เนื่องจากยอด
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมในพื้นที่ทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ เพิ่มขึ้น (ยกเว้นจังหวัดชัยภูมิ) ปรากฏตามตารางที่ 24
ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 24 : ข้อมูลค่าจากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ข้อมูลพื้นฐาน
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. (ล้านบาท)
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ประกอบตัวชี้วัด 2555
2556
2557
2558
2559 2558 2559
กลุ่มจังหวัดฯ
5,484.54 4,961.77 4,374.22
5,593 8,621.42 21.79 35.13
นครราชสีมา
4,202.38 3,535.55 2,853.91 3,624.99 6,503.37 21.27 44.26
ชัยภูมิ
492.22 506.98 597.52 758.32 674.71 21.20
บุรีรัมย์
สุรินทร์

321.83
468.11

416.16
503.08

404.27
518.52

506.97
702.46

12.39
576.77 20.26 12.10
866.57 26.19 18.94

ที่มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ พ.ศ.2559

เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า ปี พ.ศ. 2559 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตรานกยูงพระราชทานลดลงจาก ปี
ก่อนไปเป็นจํานวนมาก ซึ่งกลุ่มจังหวัดฯ จะต้องให้ความสําคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีมาตรฐานมากขึ้น
ส่งผลกับการจําหน่ายที่จะขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศได้ ปรากฏตามตารางที่ 25 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 25 : ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดที่ได้รับดวงตรานกยูงพระราชทาน
ตรานกยูงพระราชทาน (ดวง)
นกยูงสีทอง(ดวง)
นกยูงสีน้ําเงิน(ดวง)
นกยูงสีเขียว(ดวง)
นกยูงเงิน (ดวง)
รวม (ดวง)

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ปี พ.ศ.
2556
2557
2558
7,274
2,890
4,286
38,340
34,888
22,170
98
82
370
3,377
7,328
25,336
52,466
45,188
52,162

2559
1,636
19,582
125
1,574
22,917

ที่มา : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพะเกียรติฯในกลุ่มจังหวัดฯ

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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7) ด้านอุตสาหกรรม
(1) มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ฯ ภาคการผลิตอุตสาหกรรม ณ ราคาประจําปี พ.ศ.2559 มี
มูลค่ารวม 99,358 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 20.91 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดฯ
(จังหวัดนครราชสีมา 72,152 ล้านบาท จังหวัดชัยภูมิ 8,607 ล้านบาท จังหวัดบุรีรัมย์ 11,924 ล้านบาท
และจัง หวัด สุริน ทร์ 6,674 ล้า นบาท) เพิ่ม ขึ้นจากปีก่ อนที่มีมู ลค่า 93,430 ล้า นบาท (จัง หวัดนครราชสีม า
69,553 ล้านบาท จังหวัดชัยภูมิ 6,790 ล้านบาท จังหวัดบุรีรัมย์ 10,878 ล้านบาท และจังหวัดสุรินทร์ 6,209
ล้านบาท) เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า คิดเป็นร้อยละ 6.34
(2) แนวโน้มการลงทุนภาคอุตสาหกรรม
กลุ่มจังหวัด ฯ คาดว่า แนวโน้มการลงทุนภาคอุตสาหกรรมจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจโลก รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ
ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ทุกตําบลทั่วประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจในระดับพื้นที่
กลุ่มจังหวัด ฯ ดีขึ้น
อย่างแน่นอน
(3) ข้อมูลด้านอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาที่สําคัญของกลุ่มจังหวัด
จากข้อมูลของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ฯ ในปี พ.ศ.2559 พบว่า กลุ่มจังหวัด ฯ มีจํานวนโรงงาน
ทุกประเภทและเงินทุน สรุปได้ ดังนี้
- โรงงานทุกประเภท รวม 4,311 โรงงาน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มี จํานวน 4,293โรงงาน
คิดเป็นร้อยละ 0.42 (เพิ่มขึ้น 18 โรงงาน)
- ด้า นจํา นวนเงินทุนปรับ เพิ่มขึ้นทุก ปี โดยปี พ.ศ. 2559 มีจํา นวนเงินลงทุนรวมทั้ง
กลุ่มจังหวัด จํานวน 247,237.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มี 244,220.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.22
(เพิ่มขึ้น 3,016.80 ล้านบาท)
(4) สถานการณ์อุตสาหกรรมรายจังหวัด (ข้อมูล ปี 2559)
1. จังหวัดนครราชสีมา มีโรงงานทั้งสิ้น 2,662 โรงงาน มีมูลค่าการลงทุนรวม 176,453.15
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีเงินลงทุน 174,075 ล้านบาท มีโรงงานประเภทการเกษตรมากที่สุด 442 โรงงาน
สําหรับประเภทโรงงานที่มีเงินลงทุนมากที่สุด คือ โรงงานประเภทอื่นๆ มีมูลค่าการลงทุน 29,814.34 ล้านบาท
รองลงมาเป็นโรงงานประเภทอาหาร มีมูลค่าการลงทุน 25,141.36 ล้านบาท
2. จังหวัดชัยภูมิ มีโรงงานทั้งสิ้น 605 โรง มีมูลค่าการลงทุน 25,781.93 ล้านบาท ลดลง
จากปีก่อนที่มีมูลค่าการลงทุน 26,140.58 ล้านบาท มีโรงงานประเภทการเกษตรมากที่สุด 128 โรงงาน ประเภท
โรงงานที่มีเงินลงทุนมากที่สุด คือ โรงงานประเภทอื่น ๆ มีมูลค่าการลงทุน 11,963.68 ล้านบาท รองลงมา เป็น
โรงงานประเภทอาหาร มีมูลค่าการลงทุน 5,208.70 ล้านบาท
3. จังหวัดบุรีรัมย์ มีโรงงานทั้งสิ้น 559 โรง มีมูลค่าการลงทุน 26,705.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปีก่อนที่มีมูลค่าการลงทุน 25,543.44 ล้านบาท มีโรงงานประเภทอโลหะมากที่สุด 82 โรงงาน รองลงมาเป็น
โรงงานประเภทการเกษตร จํานวน 81 โรงงาน ประเภทโรงงานที่มีเงินลงทุนมากที่สุด คือ โรงงานประเภทไฟฟ้า มี
มูลค่าการลงทุน 11,293.82 ล้านบาท
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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4. จังหวัดสุรินทร์ มีโรงงานทั้งสิ้น 485 โรง มูลค่าการลงทุนรวม 18,297.01 ล้านบาท ลดลง
จากปีก่อนที่มีมูลค่าการลงทุน 18,461.31 ล้านบาท มีโรงงานประเภทการเกษตรมากที่สุด 79 โรงงาน ประเภท
โรงงานที่มีเงินลงทุนมากที่สุด คือ โรงงานประเภทอื่น ๆ มีมูลค่าการลงทุน 7,199.16 ล้านบาท
จังหวัดในกลุ่มจังหวัด ฯ โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมาก
ที่สุดในกลุ่มจังหวัดฯ และมีจํา นวนมากเกินครึ่ง หนึ่งของโรงงานอุตสาหกรรมทั้ง หมดของกลุ่ม จังหวัด ฯ และมี
แนวโน้มที่จะมีสัดส่วนมากขึ้นเรื่อยๆ แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมในกลุ่ม จังหวัดฯ เป็นอุตสาหกรรมประเภทที่
ต้องการพึ่งพาเมืองในการเลือกทําเลที่ตั้ง เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เนื่องจากมีโครงสร้างพื้นฐานและ
บุคลากรสนับสนุนที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาอุตสาหกรรม
เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมใน 3 ช่วงปี ระหว่างปี พ.ศ.2557 – 2559
แล้ว พบว่า ทั้ง 4 จังหวัดมีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น แต่จังหวัดชัย ภูมิที่กลับลดลงในปี พ.ศ. 2559
ปรากฏตามตารางที่ 26 และกราฟที่ 15 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 26 : แสดงข้อมูลจํานวนและมูลค่าการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ปี 2559 เพิ่มขึ้น/
ปี พ.ศ.2557
ปี พ.ศ.2558
ปี พ.ศ.2559
จังหวัด
ลดจากปีก่อน
เงินทุน
เงินทุน
เงินทุน
เงินทุน
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
2,293 194,954
174,075 2,662 176,453.15
จังหวัดนครราชสีมา
30 2,378.15
2,632
28,130 625 26,140.58 605 25,781.93 -20 -358.65
จังหวัดชัยภูมิ 621
22,431 557 25,543.44 559 26,705.04
จังหวัดบุรีรัมย์ 528
2 1,161.60
18,026 479 18,461.31 485 18,297.01
จังหวัดสุรินทร์ 474
6 -164.30
รวม 3,916 263,541 4,293 244,220.33 4,311 247,237.13 18 3,016.80
ที่มา : ข้อมูลจากการรายงานของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ฯ

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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า ญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณประจํ
ประจําปี พ.ศ. 2562
กราฟที่ 15 : จํานวนโรงงานแยกรายจังหวัด
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8) ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ (ป่าไม้ ดิน น้ํา)
(1) ด้านทรัพยากรป่ป่าไม้
ในปี พ.ศ. 2558 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีเนื้อที่ป่า 6,188,083 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 19.13 ของเนื้อที่ทั้งกลุ่มจังหวัด โดยจัง หวัดชัยภูมิมีเนื้อที่ป่ามากที่สุด คิดเป็นร้อ ยละ 35.56
ของเนื้อที่จัง หวัด และเป็นร้อ ยละ 45.89 ของเนื้อที่ป่ากลุ่มจัง หวัดฯ เมื่อเทียบกับ เนื้อ ที่ป่า ของกลุ่ม จังหวัด ฯ
กับเนื้อที่ป่าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีจํานวน 18,467,743 ไร่ กลุ่มจังหวัดฯ มีเนื้อที่ป่าคิดเป็นร้อยละ
33.51 และเมื่อเปรียบเทียบกักับเนื้อที่ป่าของกลุ่มจังหวัดฯ กับเนื้อที่ป่าทั้งประเทศที่มีทั้งสิ้น 105,846,356 ไร่
กลุ่มจังหวัดฯ มีเนื้อที่ป่าคิดเป็นร้อยละ 5.85 ปรากฏตามตารางที่ 27 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 27 : ข้อมูลเนื้อที่ป่าไม้ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างง1 ปี พ.ศ. 2558
จังหวัด

เนื้อที่ (ไร่)

นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
กลุ่มจังหวัดฯ

12,828,728.00
12,828,728
7,986,429
7,986,429.00
6,451,178
6,451,178.00
5,077,535
5,077,535.00
32,343,870
32,343,870.00
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 105,533,963.00
105,533,963
ประเทศ
320,696,887
320,696,887.00

เนื้อที่ป่าไม้ (ไร่)
2,266,399.00
2,839,580.00
625,977.00
456,127.00
6,188,083.00
18,467,743.00
105,846,356.00

ร้อยละของเนื้อ
ร้อยละของ
ที่ป่าต่อเนื้อที่ เนื้อที่ป่าจังหวัด
จังหวัด
ต่อเนื้อที่ป่าของ
กลุ่มจังหวัด
17
17.67
36.63
35
35.56
45.89
9
9.70
10.12
8
8.98
7.37
19
19.13
100.00
17
17.50
33
33.01

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสี
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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(2) ด้านทรัพยากรน้ํา : กลุ่มจังหวัดตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ําหลัก 3 ลุ่มน้ํา ได้แก่ ลุ่มน้ําชี ลุ่มน้ํามูล และ
กลุ่มน้ําป่าสัก
- ลุ่มน้ําชี : มีพื้นที่รับน้ํา 49,477 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น 20 ลุ่มน้ําสาขาพื้นที่โครงการ ที่
อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ําชีได้แก่พื้นที่เกือบทั้งหมดของจังหวัดชัยภูมิและพื้นที่บางส่วนของจังหวัดนครราชสีมา รวมคิดเป็น
ร้อยละ 25.8 ของพื้นที่ลุ่มน้ําชีทั้งหมด
- ลุ่มน้ํามูล : มีพื้นที่รับน้ํา 69,700 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น 31 ลุ่มน้ําสาขาพื้นที่โครงการที่
อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ําได้แก่พื้นที่เกือบทั้งหมดของจังหวัดนครราชสีมา และพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัด
สุรินทร์ รวมคิดเป็นร้อยละ 54.2 ของพื้นที่ลุ่มน้ํามูลทั้งหมด
- ลุ่มน้ําป่าสัก : มีพื้นที่รับน้ํา 6,292 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น 8 ลุ่มน้ําสาขาพื้นที่โครงการที่
อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ํามูลได้แก่พื้นที่บางส่วนของจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมา รวมคิดเป็นร้อยละ 2.4 ของพื้นที่
ทั้งลุ่มน้ําป่าสัก
ตารางที่ 28 : ข้อมูลปริมาณความจุที่เก็บกักน้ําของอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ในพื้นที่กลุม่ จังหวัดฯ
แหล่งเก็บน้ํา
ลําตะคอง
มูลบน
ลําแซะ
ลําพระเพลิง
ลําปลายมาศ
ลํานางรอง
เขื่อนจุฬาภรณ์
ห้วยกุ่ม
ห้วยปะทาว
ลําเชียงไกร (ตอนล่าง)
บ้านซับกระจาย

ความจุที่เก็บกักน้ํา (ลบ.ม.)
300,000,000
141,000,000
270,000,000
105,000,000
100,000,000
120,000,000
188,000,000
22,000,000
44,000,000
27,700,000
4,300,000

ที่มา : สํานักชลประทานที่ 8 นครราชสีมา

(3) สิ่งแวดล้อม
ขยะมูลฝอย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีปริมาณขยะมูลฝอยในปี พ.ศ. 2559
เท่ากับ 2.21 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนที่มีปริมาณขยะมูลฝอย จํานวน 2.26 ล้านตัน และจํานวนที่นําขยะกลับไป
ใช้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีจํานวน 368,313 ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ 16.27 ของจํานวนขยะทั้งหมด ซึ่งปี พ.ศ.
2559 มีขยะที่นําไปใช้ จํานวน 597,871 ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ 26.99 ของจํานวนขยะทั้งหมด
เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัดพบว่าจังหวัดนครราชสีมามีปริมาณขยะมูลฝอยมากที่สุด รองลงมาเป็น
จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ และชัยภูมิ ตามลําดับ แต่จังหวัดที่มีการนําขยะกลับมาใช้มากที่สุดคือจังหวัด
นครราชสีมา โดยมีสัดส่วนขยะที่นํากลับไปใช้มากถึงร้อยละ 44.79 ปรากฏตามตารางที่ 29 และกราฟที่ 16 ข้าง
ท้ายนี้
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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ตารางที่ 29 : แสดงปริมาณขยะมูลฝอยแยกรายจังหวัด
ปริมาณขยะมูลฝอย พ.ศ. 2558
ปริมาณขยะมูลฝอย พ.ศ. 2559
ปริมาณขยะ
ขยะที่นําไปใช้ สัดส่วนขยะ
ขยะที่นําไปใช้ สัดส่วนขยะที่
ขยะทั
ง
้
หมด
ขยะทั
ง
้
หมด
แยกรายจังหวัด
ประโยชน์(ตัน/ ที่ถูกนําไปใช้
ประโยชน์
ถูกนําไปใช้
(ตัน/ปี)
(ตัน/ปี)
ปี)
(ร้อยละ)
(ตัน/ปี)
(ร้อยละ)
กลุ่มจังหวัด ฯ

จังหวัด
นครราชสีมา
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดบุรีรัมย์

2,263,473

368,313

16.27

826,360

166,440

393,428

89,020

569,185

58,468

20.14
21.86
10.27

2,215,092

597,871

756,174

338,644

394,213

89,152

583,124

96,240

26.99

44.79
21.69
16.5

11.46

จังหวัดสุรินทร์

474,500

54,385

15.33
481,581

73,836

ที่มา : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในกลุ่มจังหวัด

กราฟที่ 16 : ปริมาณขยะมูลฝอยของกลุ่มจังหวัด
2,500,000

26.99
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1,000,000

20

16.27

15
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-

สัดส่วนขยะที่นําไปใช้ประโยชน์

25

2,000,000

1,500,000

30

ขยะทั้งหมด
ขยะที่นํากลับไปใช้
สัดส่วนขยะที่นําไปใช้ประโยชน์

5
0

พ.ศ.2558

พ.ศ. 2559

คุณภาพน้ําผิวดิน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีคุณภาพน้ําผิวดินอยู่ใน

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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9) ด้านการท่องเที่ยว
(1) แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัด : จากลักษณะการจัดหมวดหมู่แหล่งท่องเที่ยวของการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สามารถจัดแบ่งสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดได้ 6 ประเภท
ปรากฏตามตารางที่ 30 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 30 : แสดงแหล่งท่องเที่ยวภายในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัด ฯ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
77
20
27
6
24
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต
36
14
5
6
11
แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม
71
13
7
20
31
และแหล่งมรดกประเพณี
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
13
4
2
3
4
แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาและความเชื่อ
64
34
13
8
9
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสันทนาการ และบันเทิง
26
18
4
3
1
รวม
287
103
58
46
80
ที่มา : จากการรวบรวมของสํานักงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ พ.ศ. 2559

(2) จํานวนนักท่องเที่ยว รายได้จากการท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายต่อหัว
ในปี พ.ศ.2559 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีนักท่องเที่ยวเข้ามา
ท่องเที่ยวในพื้นที่ รวม 12,572,619 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว รวม 11,844,838
คน คิดเป็นร้อยละ 5.79 แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวคนไทย 12,272,098 คน และเป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
300,521 คน แต่รายได้จากการท่องเที่ยวรวมเพิ่มขึ้นถึง 23,724.18 ล้านบาท เมื่อเทียบจากปีก่อนที่มีรายได้
รวม 21,535.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.23 และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้น ปรากฏตามตารางที่ 31 และกราฟ
ที่ 17 ข้างท้ายนี้

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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ตารางที่ 31 : แสดงจํานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ฯ ปี 55 - 59
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

นักท่องเที่ยวรวม (คน)

15,452,708

17,130,226

17,760,638

11,844,838 12,572,619

จํานวนที่
เพิ่ม/ลด
2558/
2559
727,781

- คนไทย (คน)

15,166,960

16,816,204

17,436,639

11,639,670 12,272,098

632,428

5.15

285,748

314,022

323,999

205,168

300,521

95,353

31.73

693

722

783

799

1,162

363

31.24

20,728

23,103

23,473

24,290

25,726

1,436

5.58

819

905

993

930

954

24

2.56

15,636.26

17,755.07

18,611.73

21,535.43

23,724.18

2,188.75

9.23

รายการ

- คนต่างประเทศ
(คน)
โรงแรม/ที่พัก (แห่ง)
ห้องพัก (ห้อง)
ค่าใช้จ่าย/คน/วัน
(บาท)
รายได้ (ล้านบาท)

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

ร้อยละที่
เพิ่ม/ลด
2558/
2559
5.79

ที่มา : ข้อมูลจากการรายงานของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด

กราฟที่ 17 : รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดฯ

ล้านบาท

23,724.18

25,000.00

21,535.14
20,000.00

17,755.07

18,611.73

15,636.26
15,000.00
รายได้

10,000.00

5,000.00

0.00
พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ทั้งนี้ หากจําแนกจํานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดฯ ในปี พ.ศ. 2559 จะพบว่า
- นักท่องเที่ยว (รวม) มากที่สุด คือ จังหวัดนครราชสีมา มีนักท่องเที่ยวรวม 8,321,239
คน รองลงไป คือ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดสุรินทร์ ตามลําดับ
- รายได้จาการท่องเที่ยว มากที่สุด จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 17,418 ล้านบาท รอง
ลงไป คือ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดชัยภูมิ ตามลําดับ ปรากฏตามตารางที่ 32 ข้างท้ายนี้
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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ตารางที่ 32 : แสดงจํานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ฯ ปี 2559
นักท่องเที่ยว (คน)
รายได้
ค่าใช้จ่าย
จังหวัด
คน
คนไทย
รวม
เฉลี่ย/คน/วัน รายได้ (ล้านบาท)
ต่างประเทศ
(บาท)
จังหวัดนครราชสีมา 8,173,786
147,453 8,321,239
1,268
17,418
จังหวัดชัยภูมิ
1,400,000
93,201 1,493,201
705.75
1,546
จังหวัดบุรีรัมย์
1,500,254
35,460 1,535,714
863
2,331.54
จังหวัดสุรินทร์
1,198,058
24,407 1,222,465
979
2,428.64
รวม 12,272,098

300,521 12,572,619

953.90

23,724.18

ที่มา : สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุ่มจังหวัด

(3) ข้อมูลด้านบริการที่เชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาที่สําคัญของจังหวัด
กลุ่ม จังหวัด ฯ มีธุร กิจบริก ารที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ย วของกลุ่มจัง หวัด ฯ เช่น กลุ่มบริษัท
นําเที่ยว กลุ่มที่พัก กลุ่มร้านอาหาร กลุ่มร้านสินค้าที่ระลึก OTOP กระจายอยู่ในพื้นที่ทั้ง 4 จังหวัด ปรากฏตาม
ตารางที่ 33 - 34 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 33 : เครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
จังหวัด

บริษัท
นําเที่ยว

ที่พัก

ร้านอาหาร

ร้านสินค้า
ที่ระลึก

นครราชสีมา

69

168

8070

82

N/A

2.12

ชัยภูมิ

3

105

61

20

222

1.98

บุรีรัมย์

12

169

177

104

N/A

2.16

สุรินทร์

3

105

61

20

222

1.98

87

547

8,369

226

444

2.06

กลุ่มจังหวัดฯ

แรงงาน
วันพักเฉลี่ย
ในภาคท่องเที่ยว

ที่มา : สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ. 2559

ตารางที่ 34 : ผลิตภัณฑ์ OTOP จําแนกตามประเภทและรายจังหวัด
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP

กลุ่มจังหวัด ฯ

นครราชสีมา

ชัยภูมิ

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

บุรรี ัมย์

สุรินทร์
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ประเภทอาหาร
ประเภทเครื่องดื่ม
ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย
ประเภทของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก
ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
รวม

1,893
190
2,888
2,696
537
8,204

735
121
488
804
256
2,404

13
2
12
1
3
31

596
45
1,027
1,233
102
3,003

549
22
1,361
658
176
2,766

ที่มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2559

ตารางที่ 35 : แสดงจํานวนแหล่งท่องเที่ยวของเส้นทางอารยธรรมขอมในพื้นที่นครชัยบุรินทร์ (รายจังหวัด)
จังหวัด

แหล่งท่องเที่ยว
หลักของเส้น
ทางท่องเที่ยว
อารยธรรมขอม
(8 แห่ง)

แหล่งท่องเที่ยวรองของเส้น
แหล่งท่องเที่ยวรอง
ทางการท่องเที่ยว
ของเส้นทางการท่องเที่ยวอารย
อารยธรรมขอมประเภท
ธรรมขอมประเภทโบราณสถาน
ศิลปะวัฒนธรรม
(34 แห่ง)
(8 แห่ง)

นครราชสีมา 1.ปราสาท 1. ปรางค์พะโค
( 35 แห่ง) หิน พนมวัน 2. กู่พราหมณ์จําศีล
2.ปราสาท 3. ปราสาทนางรํา
หิน พิ 4. กุฏิฤาษีน้อย
มาย
5. แหล่งหินดัดสีคิ้ว
6. ปราสาทโนนกู่
7. ปราสาทเมืองแขก
8. ปราสาทเมืองเก่า
9. โบราณสถานเมือง
เสมา
10. ปราสาทหินบ้าน
ถนนหัก
11. ปราสาทห้วยแคน

ชัยภูมิ
( 15 แห่ง)

1. ปรางค์กู่ 1.บ้านกุดโง้ง
2.เมืองโบราณ

1. แหล่งโบราณคดี
บ้านปราสาท
2. พิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติพิมาย
3. พิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติมหาวีรวงศ์
4. หมู่บ้านด่าน
เกวียน

แหล่งท่องเที่ยวเสริม
ของเส้น ทางการท่องเที่ยว
อารยธรรมขอม
(44 แห่ง)

1. อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
2. อนุสรณ์สถานวีรกรรมบ้านทุ่งสัมฤทธิ์
3. วัดเขาจันทร์งาม (ภาพเขียนสีโบราณบน
เพิงผาหิน)
4. วัดธรรมจักรเสมาราม (พระพุทธรูป
ปางไสยยาสน์)
5. วัดศาลาลอย (อุโบสถศิลปะไทยประยุกต์)
6.ศูนย์วัฒนธรรมสถาบันราชภัฏนครราชสีมา
7. สวนน้ําบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ
8. หมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านหลุ่ง
ประดู่สามัคคี
9. พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ช้างดึกดํา
บรรพ์และไดโนเสาร์
10. ประตูชุมพล
11. วัดบ้านไร่
12. วัดโนนกุ่ม (วิหารหลวงพ่อโต)
13. ศูนย์วฒ
ั นธรรมผ้าไหมปักธงชัย
14. อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
15. เขื่อนลําตะคลอง
16. โฮมสเตย์บ้านปราสาท
17. สวนสัตว์นครราชสีมา
18 ฟาร์มโชคชัย

1.อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล
2.ศาลเจ้าพ่อพระยาภักดีชุมพล

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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จังหวัด

แหล่งท่องเที่ยว
หลักของเส้น
ทางท่องเที่ยว
อารยธรรมขอม
(8 แห่ง)

แหล่งท่องเที่ยวรองของเส้น
แหล่งท่องเที่ยวรอง
ทางการท่องเที่ยว
ของเส้นทางการท่องเที่ยวอารย
อารยธรรมขอมประเภท
ธรรมขอมประเภทโบราณสถาน
ศิลปะวัฒนธรรม
(34 แห่ง)
(8 แห่ง)

คอนสวรรค์
3.กู่บ้านกุดยาง
(กู่แดง)
4.พระธาตุหนองสาม
หมื่น

บุรีรัมย์ 1. ปราสาท
(22 แห่ง) พนมรุง้
2. ปราสาท
เมืองต่ํา

สุรินทร์ 1. ปราสาท
(22 แห่ง) ตาเมือนธม
2. ปราสาท
ศรีขรภูมิ
3. ปราสาท
ภูมิโปน

1. ภูพระอังคาร
2. ปราสาทหนองหงส์
3. เตาสวาย
4. เตานายเจียน
5. แหล่งตัดหินบ้าน
กรวด
6. ปรางค์กู่ฤาษี
7. ปรางค์กู่สวนแตง
8. กุฏิฤาษีบ้านโคกเมือง
9. กุฏิฤาษีบ้านบัวลาย
10. ปราสาทบ้านบุ
11. เมืองฝ้าย
1. ปราสาทเมืองที
2. ปราสาทจอมพระ
3. ปราสาทตามอญ
4. ปราสาทบ้านพลวง
5. ปราสาทบ้านไพร
6. ปราสาทตาเมือน
7. ปราสาทตาเมือนโต๊จ
8.ปราสาทยายเหงา

1.ศูนย์วัฒนธรรม
อีสานใต้

1. พิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติสุรินทร์
2. หมู่บ้าน
หัตถกรรมเครื่องเงิน
เขวาสินรินทร์
3. หมู่บ้าน
วัฒนธรรม
ดงมัน

แหล่งท่องเที่ยวเสริม
ของเส้น ทางการท่องเที่ยว
อารยธรรมขอม
(44 แห่ง)

3.ทุ่งดอกกระเจียว
4.อุทยานแห่งชาติไทรทอง
5.อุทยานแห่งชาติน้ําตกตาดโตน
6.อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
7.อุทยานแห่งชาติภูแลนคา
8.มอหินขาว
9.ศูนย์ส่งเริมผ้าไหมจังหวัดชัยภูมิ
(บ้านเขว้า)
10.เขื่อนจุฬาภรณ์
1.พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
2.พิพิธภัณฑ์ยุคก่อนประวัติ ศาสตร์วัด
บ้านพระสบาย
3.ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
4.วนอุทยานเขากระโดง
5.เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
อ่างเก็บน้ําห้วยตลาด
6.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่
7.ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหมบ้านนาโพธิ์
8.เขื่อนลํานางรอง
1. อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์
จางวาง (เซียงบุ้น)
2. ห้องภาพเมืองสุรินทร์
3. วัดบูรพาราม(หลวงพ่อพระชีว)์
4. วนอุทยานพนมสวาย
5. วนอุทยานป่าสนหนองคู
6. หมู่บ้านช้าง (บ้านตากลาง)
7. กลุม่ หัตถกรรมบ้านโชค
8. ตลาดการค้าช่องจอม

ที่มา : รายงานผลการศึกษาโครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนแม่บทการท่องเที่ยวเส้นทางอารยธรรมขอม

ตารางที่ 36 : ข้อมูลงานเทศกาลประจําปีของจังหวัด หรืองานที่มีส่วนสําคัญ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด
เดือน

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

เทศกาล
1. งานเบญจมาศบานในม่านหมอก
2. งานเทศกาลดอกจานบานที่แก้งสนามนาง
3. งานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล
4. งานรับอรุณเบิกฟ้าวันปีใหม่ ณ พนมรุ้ง
5. งานวันมหกรรมหอมแดง
6. งานวันหัวผักกาดหวาน ข้าวหอมมะลิ หมี่ยําไทย
7. งานเทศกาลสนมเมืองดอกจานประสานใจไหว้ปู่ตา
8. งานตรุษจีนนครราชสีมา
9. ฉลองตรุษจีนชัยภูมิ
10. งานทําบุญขวัญข้าวพระแม่โพสพ
11. งานฉลองเจ้าพ่อหลวงอุดม
12. งานประเพณีท่องเที่ยวปราสาทเมืองต่ํา ตามรอยอารยธรรมขอม
13. งานเทศกาลสนมเมืองดอกจานประสานใจไหว้ปู่ตา
14. งานแสงสีเสียง ปราสาทมีชัย
15. งานจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง (พิธีแต่งงานแบบชาวกูยหรือซัตเต)
16. งานตรุษจีนไหว้เจ้า ไชน่าทาวน์สําโรงทาบ
17. ฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี
18. งานประเพณีกินเข่าค่ําของดีเมืองสูงเนิน
19. งานประเพณีฉลองศาลหลักเมืองและแข่งขันตะกร้อแบบ open
20. งานนมัสการพระเจ้าใหญ่วัดหงษ์
21. งานปิดทองและสรงน้ําหลวงพ่อชํานิจ
22. งานเทศกาลสนมเมืองดอกจานประสานใจไหว้ปู่ตา
23. งานวันช้างไทย
24. เทศกาลประเพณี “นุ่งผ้าไหม ใส่ประเกือม เรือมกันตรึม”
25. ประเพณีขึ้นเขาสวาย
26. งานประเพณีสงกรานต์
27. บุญเดือนสี่ไทยคอนสาร
28. งานประเพณีสงกรานต์
29. งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง
30. งานประเพณีขึ้นเขากระโดง
31. งานวันสงกรานต์ สนาม I - MOBILE STADIUM
32. งานเครื่องเคลือบพันปี ประเพณีบ้านกรวด
33. งานนมัสการหลวงปู่สุข

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

จังหวัด
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
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เดือน

เทศกาล

จังหวัด
จังหวัดบุรีรัมย์

35. งานสืบสานตํานานปราสาทภูมิโปน
36. งานเยื่ยมเยือนตาเมือน เดือนเมษา
37. งานวันที่ระลึกพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง
38. งานส่งเสริมการท่องเที่ยวปราสาทตาควาย
39. งานสืบสานจารีตประเพณีชุมชนท้องถิ่นเพื่อบูชา ปราสาทยายเหงา
40. งานประเพณีบวชนาคช้าง
41. งานเอื้องกุหลาบเหลืองโคราช
42. งานวิสาขบูชา พุทธบารมี
43. บุญเดือนหกศาลเจ้าพ่อพญาแล
44. งานประเพณีบุญบั้งไฟและงานปรางค์กู่สวนแตง
45. งานบุญบั้งไฟอําเภอแคนดง
46. งานสืบสานประเพณีของดีโนนสุวรรณ
47. งานประเพณีบวชนาคช้าง
48. ประเพณีบุญบั้งไฟบวงสรวงเจ้าพ่อศรีนครเตาท้าวเธอ
49. การส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรกั ษ์ประเพณีวัฒนธรรมพนมดงรัก
50. งานประเพณีบุญบั้งไฟล้าน ตํานานพ่อขุนอุดม
51. ท่องเที่ยวดอกกระเจียว
52. งานสืบสานประเพณีวิถีชีวิตคนโนนนารายณ์
53. งานประเพณีแห่เทียนพรรษาโคราช
54. งานประเพณีแห่เทียนพิมาย
55. งานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง
56. ท่องเที่ยวดอกกระเจียว
57. ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอําเภอเมืองฯ
58. ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอําเภอนางรอง
59. ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอําเภอประโคนชัย
60. มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้างจังหวัดสุรินทร์
61. ท่องเที่ยวดอกกระเจียว
62. งานไต้เห็ดเขาอังคาร
63. งานประเพณีแซนโฏนตาบุชาบรรพบุรุษ
64. แห่กระธูป

จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดชัยภูมิ

34. งานปรางค์กู่ฤๅษี

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม

65. งานประเพณีสืบสานตํานานกวนข้าวทิพย์และประเพณีตักบาตร
เทโวโรหณะ

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

จังหวัดบุรีรัมย์
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เดือน

เทศกาล
66. งานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อําเภอท่าตูม
67. เทศกาลเที่ยวพิมาย และ แข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วย
พระราชทานฯ
68. งานประเพณีลอยกระทง พระประทีปพระราชทานฯ
69. งานเทศกาลอาหารย่างโคราช
70. งานเกษตรแฟร์ปากช่อง
พฤศจิกายน
71. ตีคลีไฟ
72. งานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน
73. งานมหกรรมมวยไทย เทศกาลกินไก่ ไหว้เจ้าพ่อขุนศรี
74. งานต้อนรับ เลี้ยงอาหารช้าง และการแสดงช้าง
75. งานสืบสานตํานานพันปีปราสาทศีขรภูมิ
76. งานประเพณีลอยกระทง
77. งานวันผ้าไหมและของดีเมืองปักธงชัย
78. งานปากช่องคาวบอยเฟสติวัล
ธันวาคม
79. งานปากช่องคาวบอยซิตี้
80. หนาวนี้ที่คอนสาร
81. count downที่มอหินขาว
82. งานกาชาดและไหมจังหวัดบุรีรัมย์
83. งานประกวดดนตรี "เทิดไท้คีตะราชัน"
84. งานมหกรรมว่าวอีสาน (นอนดูดาว ชมว่าวกลางคืน)
85. งาน หว่านวันแม่ เกี่ยววันพ่อ
ธันวาคม
86. งานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย
87. งานสมโภชศาลเจ้าพ่อปู่อุปฮาดและเจ้าพ่ออุดมเดช
88. งานกาชาดอําเภอลําปลายมาศ
89. งานกาชาดอําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
90. งานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสุรินทร์
91. งานเทศกาลข้าวใหม่หอมมะลิและงานกาชาด อําเภอชุมพลบุรี

จังหวัด
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์

ที่มา : ข้อมูลจากสํานักงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัด

10) โครงสร้างพื้นฐานและการเข้าถึงบริการ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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(1) ทางหลวงสายต่างๆ ในกลุ่มจังหวัด :ระบบคมนาคมขนส่ง ในพื้นที่กลุ่มจัง หวัดมีถนนสายสําคั ญ
หลายสาย มีท างหลวงแผ่นดินสายหลักและสายรอง ที่เชื่อ มโยงระหว่า งจังหวัด และภายในจัง หวัด ทําให้การ
คมนาคมขนส่งในกลุ่มจังหวัดมีประสิทธิภาพสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก โดยมีเส้นทางสําคัญดังนี้
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 หรือ ถนนมิตรภาพ
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 ,201,202,205,206,207,218,219,224,225,226,304
และ 348 นอกจากนี้กลุ่มจังหวัดยังมีทางหลวงสายอาเซียนพาดผ่าน ได้แก่
- สาย AH 12 ผ่านสะพานมิตรภาพไทย/ลาว - หนองคาย - อุดรธานี- อ.น้ําพอง – ขอนแก่น – อ.
บ้านไผ่ – อ.พล – จังหวัดนครราชสีมา – อ.สูงเนิน – อ.สีคิ้ว – อ.มวกเหล็ก – จังหวัดสระบุรี – หินกอง – รังสิต –
กรุงเทพฯ รวมระยะทาง 511.5 กิโลเมตร
- สาย AH 121 ผ่านมุกดาหาร – อํานาจเจริญ – ยโสธร – อ.สุวรรณภูมิ –อ.พยัคฆภูมิพิสัย - บุรีรัมย์
- อ.นางรอง – อ. ส้มป่อย – บ.ช่องตะโก รวมระยะทาง 458.5กิโลเมตร
(2) ทางรถไฟ :เส้นทางรถไฟที่ผ่านกลุ่มจังหวัด คือ รถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ มีจํานวน 5 เส้นทาง
ประกอบด้วย เส้นทาง กรุงเทพ – อุบลราชธานี, กรุงเทพ – หนองคาย, เส้นทางลําชี – อุบลราชธานี, เส้นทาง
นครราชสีมา – อุบลราชธานี, เส้นทางกรุงเทพ – ศรีษะเกษ
จังหวัดนครราชสีมา มีเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผ่าน 2 สาย คือ
- เส้นทางกรุงเทพมหานคร – จังหวัดอุบลราชธานี
- เส้นทางกรุงเทพมหานคร – จังหวัดหนองคาย
รถไฟทั้งสองสายจะแยกกันที่ชุมทางจิระจังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้ยังมีรถไฟอีกสายหนึ่งโดยแยกที่ชุม
ทางแก่งคอย คือ สายอําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี – อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยจังหวัดนครราชสีมา
มีสถานีรถไฟ รวม 38 สถานี และ 2 ชุมทาง รวม 40 สถานี สถานีหลักในการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าคือ สถานี
นครราชสีมา และสถานีชุมทางบัวใหญ่
จังหวัดชัยภูมิ มีเส้นทางรถไฟผ่านพื้นที่ทางตอนใต้ของจังหวัดซึ่งเป็นเส้นทางระหว่าง อําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี
– อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา – อําเภอเทพสถิต – บําเหน็จณรงค์ – จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิซึ่งมีสถานีรถไฟ
รวม 6 สถานี มีขบวนรถไฟผ่านสถานีรถไฟอําเภอบําเหน็จณรงค์ และอําเภอจัตุรัส
จังหวัดบุรีรัมย์ มีเส้นทางรถไฟผ่าน คือ เส้นทางกรุงเทพมหานคร – จังหวัดอุบลราชธานี กรุงเทพ – สุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ มีเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผ่านทางตอนบนของจังหวัด โดยมีเส้นทางผ่าน 1 สาย
คือ เส้นทางกรุงเทพมหานคร – อุบลราชธานี

(3) ระบบขนส่งทางอากาศ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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ตารางที่ 37 : ระบบขนส่งทางอากาศ
ท่าอากาศ
ยาน

สายการบิน

บุรีรัมย์

เส้นทางการบิน (Rout)
เริ่มต้น
ปลายทาง
กรุงเทพฯ (DMK)
บุรีรัมย์ (BFV)
กรุงเทพฯ (DMK)
บุรีรัมย์ (BFV)
กรุงเทพฯ (DMK)
บุรีรัมย์ (BFV)
กรุงเทพฯ (DMK)
บุรีรัมย์ (BFV)
บุรีรัมย์ (BFV)
กรุงเทพฯ (DMK)
บุรีรัมย์ (BFV)
กรุงเทพฯ (DMK)
บุรีรัมย์ (BFV)
กรุงเทพฯ (DMK)
บุรีรัมย์ (BFV)
กรุงเทพฯ (DMK)

เวลาออก

เวลาถึง

อัตราค่าโดยสาร

05.55 น.
14.00 น.
14.35 น.
17.25 น.
07.30 น.
15.20 น.
16.20 น.
19.40 น.

07.00 น.
14.55 น.
15.45 น.
18.40 น.
08.35 น.
16.10 น.
17.30 น.
20.55 น.

585 - 1,894
590 - 3,258
585 - 1,894
585 - 1,894
590 - 3,258
585 - 1,894

(4) ไฟฟ้า
ข้อมูลปี 2559 จํานวนผู้ใช้ไฟฟ้ามีจํานวนทั้งสิ้น 1,875,439 ราย เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2558 ที่มีผู้ใช้
ไฟฟ้า 1,845,662 ราย ทําให้กระแสไฟฟ้าที่จําหน่ายมากขึ้น เป็นจํานวนทั้งสิ้น 8,382,670,868.02 กิโลวัตต์/
ชั่วโมง โดยจําหน่ายให้กับกิจการขนาดใหญ่มากที่สุด 3,362,715,111.52 กิโลวัตต์/ชั่วโมง รองลงไปเป็นบ้านอยู่
อาศัย กิจการขนาดกลาง กิจการขนาดเล็ก และอื่นๆ ตามลําดับ ปรากฏตามตารางที่ 38 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 38 : แสดงจํานวนและปริมาณการใช้จ่ายไฟฟ้า (รายจังหวัด)
รายการ
ผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย)
ไฟฟ้าที่จําหน่าย
(กิโลวัตต์/ชั่วโมง)
- บ้านอยู่อาศัย
- กิจการขนาดเล็ก
- กิจการขนาดกลาง
- กิจการขนาดใหญ่
- อื่น ๆ

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
1,792,846
1,845,662
1,875,439
7,469,921,053
7,805,512,526 8,382,670,868.02
2,246,947,569
829,880,635
1,198,205,907
2,984,335,203
210,551,739

2,380,678,694 2,559,241,291.55
875,158,133 922,334,455.32
1,245,802,361 1,313,072,430.28
3,089,477,401 3,362,715,111.52
214,395,937 225,307,579.35

ที่มา : สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

(5) ประปา
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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ข้อมูลปี 2558 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีกําลังการผลิตน้ําประปาในพื้นที่
ทั้ง สิ้น 362,301 ลบ.ม./วั น ปริม าณน้ํ า ที่ ผ ลิต ได้ 8,694,750 ลบ.ม./เดื อน ปริ มาณน้ํา ที่จํ า หน่า ยแก่ผู้ใ ช้
6,722,555 ลบ.ม./เดือน คิดเป็นร้อยละ 77.31 ของปริมาณน้ําที่ผลิตได้ต่อเดือน และมีปริมาณน้ําที่จ่ายเพื่อสาร
ธารณประโยชน์ 307,441 ลบ.ม./เดือน ทั้งนี้มีจํานวนผู้ใช้ทั้งสิ้น 312,763 ราย ปรากฏตามตารางที่ 39 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 39 : แสดงจํานวนและปริมาณการใช้น้ําประปา (รายจังหวัด)
ปริมาณน้ํา
ผลิต
(ลบ.ม./เดือน)

ปริมาณน้ําผลิต
จ่าย
(ลบ.ม./เดือน)

119,482.00

138,840.00 3,351,087.00

3,217,558.00

2,586,037.00

84,637.00

79,129.00 2,134,031.00

2,041,134.00

1,572,731.00

57,998.00

77,672.00 1,761,535.00

1,705,123.00

1,322,897.00

50,646.00

66,660.00 1,448,097.00

1,423,494.00

1,240,890.00

312,763.00
362,301.00 8,694,750.00 8,387,309.00
ที่มา : สํานักงานประปาภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

6,722,555.00

จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
กลุ่มจังหวัด ฯ

ผู้ใช้น้ํา

กําลังผลิต
(ลบ.ม./วัน)

ปริมาณน้ํา
จําหน่าย
(ลบ.ม./เดือน)

6) ด้านพลังงาน
จากข้อมูลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการภาครัฐและเอกชนในการจัดทํายุทธศาสตร์เศรษฐกิจ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กระทรวงมหาดไทย ที่รวบรวมจากการกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน ปี 2558 มีข้อมูลจํานวนแหล่งผลิตไฟฟ้า ในกลุ่ม จัง หวัด ฯ จํา นวน 71 โรง โดยมี โ รงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์และโซลาร์รูฟทอปมากที่สุดถึง 34 โรง โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมา มีโรงไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทนมากที่สุดในกลุ่มจังหวัดฯ ปรากฏตามตารางที่ 40 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 40 : แสดงแหล่งผลิตไฟฟ้าในกลุ่มจังหวัดฯ
จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
กลุ่มจังหวัดฯ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้า
พลังน้ํา ก๊าซชีวภาพ
3
3
5
11

11
2
1
14
29

โรงไฟฟ้า
ชีวมวล

โรงไฟฟ้า
พลังงานลม

8
5
2
15
42

2
1
3
3

โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์
และโซลาร์รูฟทอป
17
7
6
4
34
87

รวม
41
13
12
6
71
172

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานปี 2558

11) ภัยธรรมชาติ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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ข้อมูลภัยธรรมชาติของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2555 –
2559 พบว่า ภัย แล้ง เป็นภัย ธรรมชาติที่ประชาชนในกลุ่ม จัง หวัด ต้อ งประสบมากที่สุด ในทุก ปี โดยมีจํานวน
ผู้ประสบภัยในปี พ.ศ. 2559 จํานวน 946,779 คน รองลงมาคือ อุทกภัย 245,442 คน ปรากฏตามตาราง
ที่ 41 และกราฟที่ 18 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 41 : ภัยธรรมชาติในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประชากรที่
ประสบภัย
ธรรมชาติ
ภัยแล้ง
ภัยหนาว
อัคคีภัย
วาตภัย
อุทกภัย
รวม

พ.ศ. 2555
(คน)

พ.ศ. 2556
(คน)

พ.ศ. 2557
(คน)

พ.ศ. 2558
(คน)

พ.ศ. 2559
(คน)

3,592,825
502,405
483
20,197
240,762
4,356,672

3,021,252
2,393,026
932
25,193
1,776,758
7,217,161

415,716
917,466
202
31,032
21,231
1,385,647

1,005,064
275,890
380
83,571
7,091
1,371,996

946,779
207,746
213
43,536
245,442
1,443,716

ที่มา : สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในกลุ่มจังหวัด

กราฟที่ 18 : ประชากรที่ประสบภัยธรรมชาติ (คน)
4,000,000

****************************

3,500,000
3,000,000

จํานวน (คน)

2,500,000
2,000,000
ภัยแล้ง
1,500,000

ภัยหนาว

1,000,000

อัคคีภัย
วาตภัย

500,000
-

อุทกภัย
พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ภัยแล้ง

3,592,825

3,021,252

415,716

1,005,064

946,779

ภัยหนาว

502,405

2,393,026

917,466

275,890

207,746

อัคคีภัย

483

932

202

380

213

วาตภัย

20,197

25,193

31,032

83,571

43,536

อุทกภัย

240,762

1,776,758

21,231

7,091

245,442

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
: วิสัยทัศน์ ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position)
1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
2) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ
3) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มี
ชื่อเสียง
4) เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน

Unique Position
กําหนดโดยกระทรวงมหาดไทย และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
“นวัตกรรมภาคอีสานด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การค้า และการสร้างพลังงานทดแทน”
หรือ “Innovation for FASTTT”
FASTTT มาจากคําว่า
F = FUN ความสนุก เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยว ผจญภัย ทีท่ ําให้ลดวัยหรือกระชุ่มกระชวย การกีฬา
A = Agriculture การเกษตร เน้นที่เป็นเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัดฯ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ มันสําปะหลัง
โคเนื้อ/โควากิว
S = SILK ผลิตภัณฑ์ไหม ทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ มีวัฒนธรรมสิ่งทอ ผ้าไหมอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะแต่
ละจังหวัด จังหวัดนครราชสีมามี “ไหมหางกระรอก” เป็นผ้าไหมโคราชที่มีชื่อเสียง เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น “ไหมหมี่
คั้นขอนารี” ของจังหวัดชัยภูมิ เป็นลวดลายที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทรงมีพระราชดําริให้อนุรักษ์ไว้ มีความ
ประณีต สวยงาม จังหวัดบุรีรัมย์ ลายไหมที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักคือ “ซิ่นตีนแดง”และลายที่ได้รับการพัฒนาใหม่คือ
“ไหมหางกระรอกหมี่ภูภิรมย์” หรือ “LAVA SILK” มีลวดลายเฉพาะตัว และ “ผ้าไหมมัดหมี่ลายโฮล” จังหวัด
สุรินทร์ อยู่ที่เส้นไหมน้อยซึ่งเป็นส่วนในสุดของรังไหม มีลวดลายสีสันเป็นแบบฉบับทางสุรินทร์ และบ้านท่าสว่างมี
โรงงานทอผ้าไหม ที่ทอผ้าให้ผู้นํา APAC ที่เดินทางมาร่วมประชุมที่ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2546
T = Tourism การท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดมีการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งด้านวัฒนธรรม ขอมโบราณ
วัฒนธรรมท้องถิ่น การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
T = Trade การค้า ภาคค้าปลีกค้าส่งสร้างรายได้ 56,673 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.48 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม อยู่ในลําดับที่ 3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม นอกจากนี้ยังมีด่านค้าชายแดน ทั้งจุดผ่อนปรนการค้า
ชายแดนช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์ และจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม จังหวัดสุรินทร์
T = Transform หรือการสร้างขยะให้มีคุณค่าเป็นพลังงานทดแทน เกิดจากปริมาณขยะมูลฝอยที่มีจํานวน
มากและการนํากลับไปใช้น้อย โดยนวัตกรรมการสร้างเชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอย (Refuse Derived Fuel: RDF)

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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วิสยั ทัศน์ (Vision)

ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม
การค้าชายแดน สังคมเป็นสุข
พันธกิจ (Mission)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสําปะหลังเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน
ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ
ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ
ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าชายแดน
ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม

เป้าประสงค์รวม (Obgective)
1)
2)
3)
4)
5)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
รายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพิ่มขึ้น
มูลค่าการส่งออกสินค้าชายแดนเพิ่มขึ้น
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategies Issues)
1) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป
2) การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม
3) การส่งเสริมพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน
4) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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กลยุทธ์ (Strategy)
1) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร
1.1 พัฒนาและบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตร
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค
1.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม
1.4 ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน
1.5 ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.6 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร
1.7 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
1.8 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจําหน่าย
1.9 ส่งเสริมการใช้นวัตรรมและพลังงานทดแทน
1.10 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง
2) การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม
2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก
2.2 พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว
2.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
2.4 สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว
2.5 พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว
2.6 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ
2.7 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม
2.8 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
3) การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน และการลงทุนในประเทศ
3.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์
4) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4.1 พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาด้านสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
4.2 ส่งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และส่งเสริมสร้างศักยภาพการพึ่งพาตนเอง
4.3 ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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ตัวชี้วัด (KPI) และประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด (Strategies Issues)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป
ที่

แผนงาน

ตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมาย
2561

1

เพิ่มมูลค่าและขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของภาค
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร

1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ GPP
ภาคเกษตร
(ฐานข้อมูล ปี 2559 =
93,860 ล้านบาท
ปี 2560 ประมาณการเพิ่มขึ้น
1 % = 94,798.6 ล้านบาท )

2. แหล่งน้ําเพื่อการเกษตร

2562

กลยุทธ์
2563

2564

1
2
3
4
(95,746.59 (97,661.52 (100,591.37 (104,615.02
ล้านบาท)
ล้านบาท)
ล้านบาท)
ล้านบาท)
15

20

25

30

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
และบริหารจัดการน้าํ
เพื่อการเกษตร

3. ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่าน
การอบรมมีการนําความรู้ด้าน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติในแปลงทีด่ ินของตนเอง

50

60

70

80

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม
และพัฒนาตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

4. มูลค่าการจําหน่ายสินค้า
เกษตรปลอดภัยในงานแสดง
มหกรรมสินค้า (ล้านบาท)

10

10

10

10

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับ
ความสามารถในการ
แข่งขันด้านการตลาด
สินค้าเกษตร

5. ร้อยละจํานวนผลิตภัณฑ์
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่
สร้างมูลค่าเพิ่ม

12

20

24

32

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม
การแปรรูปผลผลิตเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่ม

6. ร้อยละการรวมกลุ่ม
เครือข่ายนวัตกรรมเกษตรการ
ผลิตการแปรรูปและจําหน่าย
เพิ่มขึ้น

20

40

40

40

กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนุน
ให้มีการรวมกลุ่มการ
ผลิตและจําหน่าย

7. ผลงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่

20

20

25

30

กลยุทธ์ที่ 7 ยกระดับ
สินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบ
มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริม
การใช้นวัตกรรมและ
พลังงานทดแทน

100

100

100

100

25
3

28
5

32
6

40
8

ได้รบั การพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพและบริหารจัดการ
(แห่ง)

นวัตกรรมการเกษตรอาหาร
ปลอดภัยครบวงจร

2

พัฒนาการเลี้ยงสัตว์ให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน
รองรับตลาดระดับสูง

9. มูลค่าโคเนื้อคุณภาพ (ล้าน
บาท)

10. มูลค่ากระบือ (ล้านบาท)
11. มูลค่าแพะ (ล้านบาท)

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริม
อาชีพการเลี้ยงสัตว์
คุณภาพสูง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม
ที่

แผนงาน

ตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมาย
2561

1

ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่ง
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 ให้ได้รับความ
นิยม

1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของรายได้จากการ
ท่องเที่ยว
(ฐานข้อมูลรายได้
การท่องเที่ยวปี
2559 =
23,724.18 ล้าน
บาท
ประมาณการณ์ ปี
60 เพิ่ม 8% =

2562

กลยุทธ์
2563

2564

8
9
10
8
(27,671.88 (29,885.63 (32,575.34 (35,832.87
ล้านบาท)

ล้านบาท)

ล้านบาท)

ล้านบาท)

3
(5,424.12

3
(5,573.41

3
(5,722.70

3
(5,871.99

ล้านบาท)

ล้านบาท)

ล้านบาท)

ล้านบาท)

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งอํานวยความ
สะดวก
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
สินค้าและบริการ
ทางการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา
บุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว

25,622.11
ล้านบาท)
2

ส่งเสริมและสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์ไหมของกลุ่ม
จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 ให้เป็นที่
ต้องการของตลาดภายใน
และต่างประเทศ

1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของมูลค่าการ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์
ไหมจากรายได้เฉลี่ย
ปี 2560 ร้อยละ
3
(มูลค่าการจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ไหม
ฐานข้อมูล ปี
2560 จาก ศูนย์
หม่อนไหมฯ และ
สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด มูลค่า

กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิต
ไหมให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม
การตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวและ
ผลิตภัณฑ์ไหม
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ไหมให้มี
คุณภาพและ
มาตรฐาน

5,185.45
ล้านบาท)

2. จํานวนเกษตรกร

-

350

350

350

ได้รบั การพัฒนาการ
ผลิตเพื่อเข้าสู่การ
รับรองมาตรฐาน
หม่อนไหม
(ปี 2561 เกษตร
กรใด้รบั การพัฒนา
250 คน, ปี

2560 เกษตรกร
ได้รบั การพัฒนา

350 คน)

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน
ที่

แผนงาน

ตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมาย
2561

1

ยกระดับการค้าชายแดนของ
กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
1

1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของมูลค่าของการค้า
ชายแดนจากปีที่ผา่ น
มา
(ฐานข้อมูลปี 59
มูลค่าการค้าชายแดน
จ.บุรีรัมย์ =
602.47 ล้านบาท
จ.สุรินทร์ =
2,777.42 ล้านบาท
รวมกลุ่มจังหวัด =
3,379 ล้านบาท)
ปี 2560 ประมาณ
การเพิ่มขึ้น 10% =
3}717.88 ล้าน
บาท

2562

กลยุทธ์
2563

2564

10
10
10
10
(4,089.67 (4,498.64 (4,948.50 (5,443.35
ล้านบาท)

ล้านบาท)

ล้านบาท)

ล้านบาท)

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม
และพัฒนาการค้า
ชายแดน และการ
ลงทุนในประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และโลจิสติกส์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น
ที่

1

แผนงาน

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สงู อายุให้ดีขึ้น

ตัวชี้วดั
2561

ค่าเป้าหมาย
2562 2563

2564

กลยุทธ์

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุที่พงึ พาตนเองได้

-

1

2

3

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
สนับสนุน กิจกรรมการ
ลงทุนพัฒนาด้านสังคม
เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิต

จํานวนกลุ่มภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ (กลุ่ม)

-

3

3

3

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม
อาชีพ ทักษะชีวิต และ
ส่งเสริมสร้างศักยภาพ
การพึ่งพาตนเอง

-

3

3

3

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม
และพัฒนาตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

(กลุ่มละ10 คน)
จํานวนนวัตกรรมภูมิปัญญา

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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4. สรุปผลการดําเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สรุปปัญหา อุปสรรคของการดําเนินงานที่ผ่านมา
และแนวทางแก้ไข

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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4. สรุปผลการดําเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 สรุปปัญหา อุปสรรคของ
การดําเนินงานที่ผ่านมา และแนวทางแก้ไข
- งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2560 จํานวน 14 โครงการ และค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ จํานวน 5,000,000 บาท รวมงบประมาณ 350,273,100 บาท
แบ่งเป็นงบดําเนินงาน 84,009,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.99 งบลงทุน 259,263,800 บาท คิดเป็นร้อยละ
74.02 งบรายจ่ายอื่น 7,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.99
ผลการดํ า เนิ น โครงการในภาพรวม ณ วั น ที่ 1 มิ ถุ น ายน 2561 ผลการเบิ ก จ่ า ยรวม จํ า นวน
285,092,255.72 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 92.76 ยั งไม่ เบิ กจ่ าย 22,250,679.68 บาท งบประมาณพั บไป
40,203,903.60 บาท
ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมต่ํากว่าเป้าหมายที่กําหนดร้อยละ 92.76 (เป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมร้อยละ
96) ถึงแม้ว่าจะมีผลการเบิกจ่ายต่ํากว่าเป้าหมาย แต่จากการติดตามผลการดําเนินงานและผลการเบิกจ่ายในระดับพื้นที่
ของสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ทําให้ทราบว่าผลการดําเนินงานก้าวหน้า
มากกว่าผลการเบิกจ่าย โครงการ/กิจกรรมส่วนใหญ่แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ยังคงเหลืองานการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตรในจังหวัดชัยภูมิและสุรินทร์ ซึ่งเป็นงานดําเนินการเอง
และจังหวัดชัยภูมิขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดําเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร กิจกรรมก่อสร้าง
ฝายหินทิ้ ง บ้า นท่ า แก้ง ตํา บลลุ่ม ลํา ชี อําเภอบ้า นเขว้า จัง หวัด ชัยภูมิ ซึ่ง ต้อ งขอทํา ความตกลงได้ถู กปรับลด
งบประมาณจํานวน 1,274,000 บาท ซึ่งงบประมาณดังกล่าวได้ถูกโอนกลับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ จํานวน 5 โครงการ งบประมาณ 3,916,467,800 บาท และได้รับจัดสรรหลังจาการ
พิจารณาความเหมาะสมด้านราคาจํานวน บาท 3,826,670,500 บาท แบ่งเป็นงบดําเนินงาน 567,739,750
บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 14.83 งบลงทุ น 2,979,771,750 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 77.86 งบรายจ่ า ยอื่ น
21,184,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.55 งบอุดหนุน 257,975,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.74
ผลการดํ า เนิ น โครงการในภาพรวม ณ วั น ที่ 1 มิ ถุ น ายน 2561 ผลการเบิ ก จ่ า ยรวม จํ า นวน
2,311,954,210.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.22 ยังไม่เบิกจ่าย 1,127,237,590.87 บาท งบประมาณพับไป
387,488,186.43 บาท
- งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 จํานวน 3 โครงการ 11 กิจกรรมหลัก
และค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารงานกลุ่ ม จั ง หวั ด แบบบู ร ณาการ จํ า นวน 5,000,000 บาท รวมงบประมาณ
389,503,400 บาท แบ่ ง เป็ น งบดํ า เนิ น งาน 84,465,290 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 21.68 งบลงทุ น
289,698,510 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.37 งบรายจ่ายอื่น 15,339,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.93
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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เอกสารประกอบการชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2562
ผลการดํ า เนิ น โครงการในภาพรวม ณ วั น ที่ 1 มิ ถุ น ายน 2561 ผลการเบิ ก จ่ า ยรวม จํ า นวน
106,289,452.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.99 ยังไม่เบิกจ่าย 273,477,449.88 บาท
- ปัญหาอุปสรรค ของการดําเนินงานและแนวทางแก้ไข
ในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมตามแผนงานโครงการภายใต้ แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีทั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.
2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปี 2560 ตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมความเข้มแข็งและยั่งยืน
ให้กับ เศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งมีงบประมาณสูงกว่าทุกปีที่ผ่านมา จึง เป็นที่ ให้ความสนใจจากหน่วยงานที่มี
ภารกิจ ในการตรวจสอบความถู ก ต้อ ง โปร่ง ใส ดัง นั้ นปั ญ หาที่เ กิ ด จากการปฏิ บั ติทั้ ง จากหน่ วยงานผู้ มี หน้ า ที่
ตรวจสอบและจากการปฏิบัติงานจริง สรุปได้ดังนี้
1) ด้านความพร้อมของโครงการ
1.1 พื้นที่ดําเนินโครงการ ถึงแม้ว่าจะมีการตรวจสอบพื้นที่ดําเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการ
จัด ทํา โครงการแล้ว แต่ ยั ง คงมีบ างกิ จ กรรมที่ ต้ องขอโอนเปลี่ย นแปลงพื้ นที่ดํ า เนิ น งาน เนื่ อ งจากมี หน่ วยงาน
โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานส่วนกลาง เข้ามาดําเนินการ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้การ
ดําเนินงานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
1.2 แบบรูปรายการ มีการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สัมพันธ์กับภูมิลักษณะที่เปลี่ยนแปลง ซึ่ง
เป็นผลสืบเนื่องจากกการโอนเปลี่ยนแปลงตามข้อ 1.1
1.3 พื้น ที่ดํา เนินการที่อยู่ ในเขตป่ า หรื ออุท ยาน ซึ่ง ในการดํ า เนิ นงานมีเ งื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ที่ได้ประกาศเพิ่มเติมในภายหลัง ทําให้การดําเนินงานต้องชะงัก รอการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก
กรมต้นสัง กัดก่อนจึงจะดําเนินการได้ จึงทําให้บางกิจกรรมต้องใช้เวลาในการรอผลการพิจ ารณาและยกเลิกไม่
ดําเนินการ
1.4 ปัญหาทางด้านภูมิอากาศ ในปี พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เดือนมีนาคม – เมษายน 2560
มีฝนตก-ลม ทําให้เป็นอุปสรรคในการดําเนินโครงการ เช่น งานขุดลอก หรืองานถนน ทําให้ชะงัก และต่อมาในช่วง
เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560 เป็นช่วงต้นฤดูฝน ฝนมาเร็วและตกชุกเป็นระยะ ซึ่งมีผลดีในเรื่องการลดภัย
พิบัติทางด้านภัยแล้ง แต่ในขณะเดียวกันก็มีผลทําให้ไม่สามารถดําเนินโครงการบางประเภทได้เช่นกัน จึงทําให้ยอด
การเบิกจ่ายน้อยกว่าทีค่ าดการณ์
2) มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
- งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จํานวน 14 โครงการ งบประมาณ 350,273,100 บาท นั้น ซึ่งเมื่อ พิจารณาราย
โครงการจะพบการปรับยอดงบประมาณจากเดิมที่เสนอของบประมาณ ทําให้บางกิจกรรมไม่สามารถดําเนินการได้
ต้องมีการปรับเกลี่ย และยกเลิกกิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งมีการโอนเปลี่ยนแปลง
จํานวนทั้งสิ้น 5 โครงการ งบประมาณทีม่ ีการขอโอนเปลี่ยนแปลง ฯ คิดเป็นเงินรวม 65,374,984 บาท จากงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 350,273,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.67 มีรายละเอียด ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560)

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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เอกสารประกอบการชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2562
งบประมาณ (บาท)
ที่

โครงการ

ทั้งโครงการ

1 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล

รายการที่ขอโอน
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ

28,129,000 13,772,984

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและกระบือคุณภาพ

4,673,200

1,352,000

3 โครงการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร

87,000,000 36,000,000

4 โครงการแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์

12,000,000 12,000,000

5 โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ SMEs OTOP เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ
รวม 5 โครงการ

4,500,000

2,250,000

136,302,200 65,374,984

- งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เมื่อพิจารณารายโครงการจะพบการปรับยอดงบประมาณจากเดิมที่เสนอของบประมาณ ทําให้บาง
กิจกรรมไม่สามารถดําเนินการได้ ต้องมีการปรับเกลี่ย เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และการแก้ไข
ข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อ นให้ถูก ต้อ งตามข้อเท็จจริง หรือถูกต้อ งตามหลัก การจํา แนกงบประมาณ ซึ่งมีการโอน
เปลี่ยนแปลงและการแก้ไขข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนจํานวนทั้งสิ้น 5 โครงการ งบประมาณที่มีการขอโอนเปลี่ยนแปลง ฯ
คิดเป็นเงินรวม 648,282,250บาท จากงบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,826,670,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.94 มี
รายละเอียด ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560)
งบประมาณ (บาท)
ที่

โครงการ

1 โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ํา
กิจกรรมหลักที่ 2 เพิ่มศักยภาพการผลิตและแข่งขันข้าวหอมมะลิ
แปลงใหญ่ประชารัฐนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลักที่ 3 เพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดมันสําปะหลัง
แปลงใหญ่ประชารัฐนครชัยบุรินทร์

ทั้งโครงการ

รายการที่ขอโอน
เปลี่ยนแปลง/แก้ไข
ข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อน
งบประมาณ

2,841,070,800 396,236,000
1,713,327,400

85,000,000

494,086,200

11,156,000

94,918,200

80,000

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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เอกสารประกอบการชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2562
งบประมาณ (บาท)
ที่

โครงการ

กิจกรรมหลักที่ 4ปฏิรูปภาคการเกษตร
กิจกรรมหลักที่ 5ศูนย์ความเป็นเลิศ SMEs กลุ่มนครชัยบุรินทร์

ทั้งโครงการ

รายการที่ขอโอน
เปลี่ยนแปลง/แก้ไข
ข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อน
งบประมาณ

520,000,000 300,000,000
10,000,000

-

8,739,000

-

114,693,100

2,535,150

663,500

-

92,888,200

-

4,604,400

85,000

10,726,000

-

กิจกรรมหลักที่ 5 พัฒนาระบบขนส่งเนื้อเย็นคุณภาพ

817,000

-

กิจกรรมหลักที่ 6 พัฒนาสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดปลอดภัย

904,000

820,000

กิจกรรมหลักที่ 7 พัฒนาตลาดโคเนื้อมีชีวิตและเนื้อโคคุณภาพ

1,130,000

560,000

กิจกรรมหลักที่ 8 มหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์

2,960,000

1,070,150

3 โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งและยั่งยืน

39,334,400

245,500

กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไหมให้ได้คุณภาพและ
ผลผลิตรังไหมสูง (400 ราย)

1,000,000

-

กิจกรรมหลักที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการสาวไหมให้ได้มาตรฐาน

3,734,000

-

กิจกรรมหลักที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบ
แปลงใหญ่ด้วยพลังงานทดแทน

14,000,000

245,500

กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมในรูปแบบ
SME 3 กลุ่ม

18,040,400

-

2,560,000

-

กิจกรรมหลักที่ 6นครชัยบุรินทร์ฟู้ดวัลเลย์
2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร
กิจกรรมหลักที่ 1 นวัตกรรมวิจัยและพัฒนาพื้นที่
กิจกรรมหลักที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ
กิจกรรมหลักที่ 3 ปรับรูปแบบการเลี้ยงแพะ
กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาโรงฆ่าสัตว์

กิจกรรมหลักที่ 5 จัดตั้งธนาคารกลางเส้นไหมในรูปแบบสหกรณ์

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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งบประมาณ (บาท)
ที่

โครงการ

ทั้งโครงการ

4 โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
สร้างคุณค่าสู่สากล

รายการที่ขอโอน
เปลี่ยนแปลง/แก้ไข
ข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อน
งบประมาณ

633,337,000

83,925,100

80,000,000

2,999,100

กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม

188,300,000

40,500,000

กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการค้า
ชายแดน

321,070,000

กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพ และการรักษาความปลอดภัย เพิ่ม
ความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

กิจกรรมหลักที่ 4 Amazing Thai Host

22,500,000

2,500,000

2,500,000

30,000,000

12,220,000

กิจกรรมหลักที่ 6 ส่งเสริมอัตลักษณ์และภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
นครชัยบุรินทร์

8,097,000

236,000

กิจกรรมหลักที่ 7 มหกรรมการบินและการแข่งขันการบินนานาชาติ
2017 INTERNATIONAL AIR SHOW & AIR RACE FEST 2017

2,970,000

2,970,000

400,000

-

กิจกรรมหลักที่ 5 พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามข้อเสนอของประชารัฐ

กิจกรรมหลักที่ 8 ก่อสร้างอาคารที่พักบริการประชาชนของสํานักงาน
ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ
5 โครงการตามพระราชดําริ : ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัย
บุรินทร์ เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
กิจกรรมหลักก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

200,300,000 165,340,500
200,300,000 165,340,500

รวม 5 โครงการ 3,826,670,500 648,282,250

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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- งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 389,503,400 บาท ซึ่งเมื่อพิจารณารายโครงการจะ
พบการปรับยอดงบประมาณจากเดิมที่เสนอของบประมาณ ทําให้บางกิจกรรมไม่สามารถดําเนินการได้ ต้องมีการ
ปรับเกลี่ย และยกเลิกกิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งมีการโอนเปลี่ยนแปลง จํานวน
ทั้งสิ้น 3 โครงการ งบประมาณที่มีการขอโอนเปลี่ยนแปลง ฯ คิดเป็นเงินรวม 70,581,441 บาท จากงบประมาณรวม
ทั้งสิ้น 389,503,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.12 มีรายละเอียด ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560)
งบประมาณ (บาท)
ที่

โครงการ

1 พัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์

ทั้งโครงการ

รายการที่ขอโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

303,045,968

59,197,800

2 พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์

58,677,132

10,383,641

3 พัฒนาและส่งเสริมการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชยบุรินทร์

22,780,300

1,000,000

389,503,400

70,581,441

รวม 3 โครงการ(รวมงบบริหาร)

3) ด้านระเบียบการและข้อทักท้วงต่างๆ
ในการดํ า เนิน งาน ส่ ว นราชการซึ่ ง เป็ น หน่ว ยดํ า เนิน งาน จัด ซื้ อ จัด จ้ า งตามระเบี ยบสํ า นัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งระเบียบไม่เอื้อต่อวิธีดําเนินงานการพัฒนาพื้นที่
จึงทําให้ถูกทักท้วงจากหน่วยงานผู้มีภารกิจการตรวจสอบ อาทิเช่น หน่วยงานดําเนินการไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ไม่
สามารถดําเนินโครงการในพื้นที่เอกชนหรือแม้แต่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งไม่สามารถให้เกษตรกร หรือเอกชนยืม
วัสดุครุภัณฑ์ของราชการ ซึ่งได้สามารถสนองตอบนโยบายทางภาครัฐได้ตามเจตนารมย์
แนวทางแก้ไข
1) กลุ่ ม จั ง หวั ด ฯ ได้ มี ห นั ง สื อ แจ้ ง ให้ จั ง หวั ด กํ า ชั บ หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด ฯ ได้เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน การดําเนินโครงการ และการเบิกจ่าย
ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลัง และมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ที่สํานักงบประมาณกําหนด
2) ได้มีการหารือข้อปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อยุติในการดําเนินงาน
3) ในกรณีที่บางกิจกรรม เห็นว่าอาจดําเนินการไม่ทันในปีงบประมาณเนื่องจากขาดความ
ชัดเจน หรือยังไม่ได้รับการตอบข้อหารือ หรือปัญหาอื่นๆ ให้เสนอยกเลิกการดําเนินงาน
4) ในกรณีที่เห็นว่ามีความจําเป็น เพื่อประโยชน์ของเกษตรกรที่จําเป็นต้องได้รับความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐ และตอบสนองนโยบายของรัฐ ได้เสนอขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบต่อคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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5. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 – 2561

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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5) แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2560 จํานวน 14 โครงการ 51 กิจกรรม งบประมาณ
รวม 350,273,100 บาท (ไม่ จั ดสรร 1,274,000 บาท) ผลการเบิ กจ่ าย ณ วั นที่ 1 มิ ถุ นายน 2561 จํ านวน
285,092,255.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.76 ยังไม่เบิกจ่าย 22,250,679.68 บาท พับไป 40,203,903.60 บาท
สรุปรายโครงการ ดังนี้
ที่

โครงการ

งบประมาณ (บาท)

พับไป (บาท)

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
ยังไม่เบิกจ่าย
เบิกจ่าย

ร้อยละ

1

การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล

25,525,628

477,428

-

24,766,260

100.00

2

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง

8,295,200

38,038

-

8,257,162

100.00

3

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ และ
กระบือคุณภาพ
พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร

6,709,104

-

-

6,709,104

100.00

78,149,002

2,550,516

4
5

ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การ 17,945,000
12,520,460
ท่องเที่ยวกลุ่มนคร ชัยบุรินทร์
6 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่ง
5,011,400
657,000
ท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรมขอม
7 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
6,631,800
470,380
ไหมสู่สากล
8 เสริมศักยภาพการดําเนินงานศูนย์กลาง
1,260,000
2,000
การซื้อขายผ้าไหมแห่งอาเซียน
9 แสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด (12,000,000 ยกเลิกดําเนินการ และมีการนํา
งบประมาณไปดําเนินกิจกรรมอื่น)
นครชัยบุรินทร์
10 ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ SMEs OTOP
3,826,223
178,726
เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ
11 ส่งเสริมและพัฒนาการศักยภาพการค้า
2,000,000
400
การลงทุนของภาครัฐและเอกชน
12 ส่งเสริมการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน
3,883,373
73,473
13

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคมเพื่อการท่องเที่ยวในกลุ่ม
จังหวัดไปสู่ภูมิภาคและอาเซียน
14 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งทางบกสนับสนุนรางและเชื่อมต่อ
ระบบโลจิสติกส์

20,662,679.68 54,935,805.87

73.91

-

5,424,540

100.00

-

4,172,380

100.00

-

6,079,370

100.00

-

1,258,000

100.00

-

3,318,997

100.00

-

1,739,300

100.00

-

3,809,900

100.00

103,227,912

992,576

1,588,000

100,333,137.31

94.95

81,532,260

21,124,630

-

60,406,575

100.00

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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ที่

โครงการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ

รวม 14 โครงการ

งบประมาณ (บาท)

5,000,000

พับไป (บาท)

1,118,275.46

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
ยังไม่เบิกจ่าย
เบิกจ่าย

-

3,881,724.54

ร้อยละ
100.00

348,996,902.00 40,203,903.60 22,250,679.68 285,092,255.72 92.76

กลุ่มจั งหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ จํานวน 6
โครงการ งบประมาณรวม 3,826,670,500 ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 จํานวน 2,311,954,210.75
บาท คิดเป็นร้อยละ 67.22 ยังไม่เบิกจ่าย 1,127,237,590.87 บาท พับไป 387,488,186.43 บาท สรุปราย
โครงการ ดังนี้
ผลการเบิกจ่าย (บาท)
ยังไม่เบิกจ่าย
เบิกจ่าย

ที่

โครงการ

งบประมาณ (บาท)

พับไป (บาท)

1

พัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย
นครชัยบุรินทร์
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัย
บุรินทร์ครบวงจร
ขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทยแบบบูรณา
การเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพ
และได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล
ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัย
บุรินทร์ เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลําชู บ้านหัว
หนอง หมู่ที่ 8 ตําบลดอนกอก อําเภอนา
โพธิ์ จังหวัดบุรีรมั ย์ – บ้านน้ําอ้อม หมู่ที่
15 ตําบลหนองแม็ก อําเภอนาเชือก
จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 7.00 เมตร
ยาว 30.00 เมตร(เงินเหลือจ่าย)
รวม 5 โครงการ

2,841,070,800

312,246,734.37

807,910,245.65 1,651,812,008.03 72.45

114,686,100

1,478,738.50

3,764,092.30 103,844,371.20 62.36

38,937,500

4,247,285.59

631,676,100

50,400,598.97

213,438,897.22 493,718,772.81 28.16

200,300,000

19,114,831

102,124,355.70 35,890,544.30 5.56

2
3
4
5
6

-

ร้อยละ

23,725,214.41 79.09

2,963,300

44.52

3,826,670,500 387,488,186.43 1,127,237,590.87 2,311,954,210.75 36.48

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 จํานวน 3 โครงการ 11 กิจกรรม งบประมาณ
รวม 389,503,400 บาท ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 จํานวน 106,289,452.09 บาท คิดเป็นร้อยละ
27.99 ยังไม่เบิกจ่าย 273,477,449.88 บาท สรุปรายโครงการ ดังนี้
ผลการเบิกจ่าย (บาท)

ที่

โครงการ

งบประมาณ

พับไป

1

พัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย
กลุ่มนครชัยบุรินทร์
พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรนิ ทร์
พัฒนาและส่งเสริมการจําหน่ายผลิตภัณฑ์
ไหมกลุ่มนครชัยบุรินทร์

303,045,968

-

207,086,462.78

86,268,189.25 29.39

58,677,132

-

45,871,900

12,769,321.94 21.77

22,780,300

-

17,501,699

5,269,329.29 23.14

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ

5,000,000

-

3,017,388

1,982,611.61 39.65

389,503,400

-

2
3

รวม 3 โครงการ

ยังไม่เบิกจ่าย

เบิกจ่าย

ร้อยละ

273,477,449.88 106,289,452.09 27.99

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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6. จุดเน้นในการพัฒนาที่สําคัญและผลที่คาดว่าจะได้รับ
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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6) จุดเน้นในการพัฒนาที่สําคัญและผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประ ชา ก รข อ งก ลุ่ ม จั งห วั ด ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก เฉี ย งเ ห นื อ ต อ น ล่ า ง 1 จํ า น ว น
6,752,462 คน ร้อยละ 16.85 (1,137,793 คน) มีอ าชีพเกษตรกรรมและประมง โดยกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีจํานวนเกษตรการมากที่สุด ใน 18 กลุ่มจังหวัด พื้นที่
การเกษตรของกลุ่มจังหวัดฯ มีมากถึงร้อยละ 68.15 (22,029,220 ไร่) ของพื้นที่ทั้งหมดของกลุ่ม
จังหวัดฯ (32,323,870 ไร่)
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในปี พ.ศ. 2559 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.62 โครงสร้างเศรษฐกิจที่สําคัญและทํารายได้ให้
กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย การผลิตอุตสาหกรรม ร้อยละ 20.91 รองลงมาเป็นเกษตรกรรม การป่าไม้
และการประมง ร้อยละ 19.75 และการขายปลีกและขายส่ง การซ่อมแซมยานยนต์และรถจักรยายนต์
ร้อยละ 13.18 ภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมา กล่าวโดยสรุปภาคการเกษตร
เป็นเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ถึงแม้ว่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจและรายได้จะมีอัตราที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน (ร้อยละ 3.96) แต่ก็
ยังมีปัญหาที่ทําให้การพัฒนาไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาบ้านเมือง อันได้แก่ ในปี
พ.ศ. 2557 สัดส่วนความยากจนเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 20.52 (เส้นความยากจนอยู่ที่ 2,219 บาท/
คน/เดื อ น) ของประชากร รายได้ เ ฉลี่ ย ในครั ว เรื อ น 267,000 บาท/ปี หนี้ สิ น ภาคครั ว เรื อ น
206,444 บาท/ปี อัตราว่างงาน ร้อยละ 0.95 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประชาชน ปี พ.ศ. 2559 ปริมาณ
ขยะมูลฝอยมีมากถึง 2,215,092 ตัน สัดส่วนการนําขยะกลับไปใช้เพียง 26.99 สัดส่วนการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกต่อมูลค่าเศรษฐกิจ ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ และปัญหา
ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา
ศักยภาพที่โดดเด่นของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในการเป็นแหล่งผลิต
พืชผลทางการเกษตรที่สําคัญและมีชื่อเสียงระดับประเทศ อันได้แก่ ข้าว ข้าวหอมมะลิที่มีอัตลักษณ์
เฉพาะถิ่นของแต่ละพื้นที่ มันสําปะหลัง อ้อย พืชผัก ผลไม้ โคเนื้อ โคนม ไก่ ซึ่งสามารถพัฒนาการเป็น
แหล่งอาหารคุณภาพ Food Innopolis ที่มีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเชื่อมโยงไปสู่การแปรรูป
ผลผลิต ของการเกษตร เพื่ อ สร้ างมู ล ค่าเพิ่ม สิน ค้ าการเกษตร และเป็น ที่ต้อ งการของตลาด เพื่อ สู่
มาตรฐานและการแข่งขันและยกระดับสินค้าของภูมิภาคให้เข้าสู่ระดับประเทศ ระดับอาเซียน และ
ระดับโลกต่อไป
และนอกจากจะเป็น แหล่งอาหารคุ ณภาพแล้ ว ศัก ยภาพที่โ ดดเด่ นอี ก ประการคื อ มีแ หล่ ง
ท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น เขาใหญ่ ปากช่อ ง วังน้ําเขียว และใน
จังหวัดชัยภูมิ เช่น มอหินขาว ภูแลนคา ตาดโตน ทุ่งดอกกระเจียว แหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอมซึ่ง
เชื่อมโยงไปยังกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ปราสาท
หิ น พิ ม าย เขาพนมรุ้ ง ปราสาทศรี ข รภู มิ และปรางค์ กู่ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและผลิ ต ภั ณ ฑ์ พื้ น บ้ า น
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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เช่น หมู่บ้านช้าง หมู่บ้านผลิ
ผลิต ไหม และได้มี ก ารพั ฒนาหมู่บ้า นที่เ ป็นให้เ ป็น หมู่บ้านท่อ งเที่ ยวอี ก
รูปแบบ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา แหล่งท่องเที่ยวพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวดึก
ดําบรรพ์ เช่น อุทยานไม้กลายเป็นหิน แหล่งอุทยานธรณีช้างดึ
างดึกดําบรรพ์ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดมีสนาม
กีฬาที่มีชื่อเสียงระดับโลกและระดับประเทศ เป็นแม่เหล็กในการดึงดูดรายได้จากการท่องเที่ยวกี
ว ฬามา
สู่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในจังหวัดบุรีรัมย์ และนครราชสีมา
จากสภาพปั
ากสภาพปัญหา และศักยภาพข้างต้น กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้มี
จุดเน้นที่จะสร้างความเข้มแข็งใให้แก่กลุ
กลุ่มเกษตรกรซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่ของประชากร ให้มีศักยภาพ
โดยการส่ส่งเสริมการทําเกษตรแปลง
เกษตรแปลงใหญ่
ใหญ่ นําเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิต ลดต้นทุนการผลิตทั้งในด้าน
การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน มู่งสู่การเป็นเกษตรอินทรีย์ การใช้ปุ๋ยชีวภาพในการผลิต การผลิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร มีการนํานวัตกรรมการศึกษาวิจัย เข้ามา
ช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น และยกระดับการเป็นเกษตรปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและ
ผู้บริโภค สินค้าเกษตรมีมาตรฐานและเป็นที่ตอ้ งการของตลาด ผู้บริโภค
และจุดเน้นอีกประการได้แก่ การสร้างรายได้ทางการท่องเทีย่ ว โดยการส่งเสริมการค้าการ
ลงทุนในพื้นที่ การใช้ประโยชน์จากระบบ logistic และโครงสร้างพื้นฐาน เพือ่ เชื่อมโยง ด้านการค้าการ
ลงทุน ทั้งภาคการเกษตร/อุอุตสาหกรรม และบริการ การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก และจัดทํา
โครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็น การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย ให้แก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนยกระดับ
มาตรฐาน สร้างความเชื่อมโยงการท่องเทีย่ วในด้านต่างๆ และจั
และจัดให้มีกิจกรรมการท่องเที
งเ ย่ วในรูปแบบ
ใหม่ ๆ ที่หลากหลายอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ดึงดูดให้นักท่องเทีย่ วมาใช้เวลาในการท่องเทีย่ วในกลุ่มจังหวัด
ให้มีจํานวนวันที่เพิ่มขึ้น ซึง่ คาดว่าจะสามารถสร้างงานและสร้างรายได้ ให้แก่ประชากรภายในจังหวัด
ให้บุตรหลานได้หันกลับอยูก่ ลับมาอยู่กับครอบครัว ให้เกิดสถาบั
ดสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็งและอบอุ่นต่อไป

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสี
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ของกลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ตามที่ก ลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้จัด ทําแผนปฏิบัติร าชการประจําปีของกลุ่ม
จังหวัด ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และจัดส่งให้สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
เลขานุการก.บ.ภ. เพื่อนําเสนอ อ.ก.บ.ภ. และ อ.ก.บ.ภ. ได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่ม
จังหวัด ฯ เรียบร้อยแล้ว จํานวน 6 โครงการ 32 กิจกรรมหลัก งบประมาณรวม 1,000,800,900 บาท (หนึ่งพันล้าน
แปดแสนเก้าร้อยบาทถ้วน) ในการนี้สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้จัดส่งแผนปฏิบัติราชการ
ของกลุ่มจังหวัด ฯ ที่ อ.ก.บ.ภ. ให้ความเห็นชอบแล้วให้สํานักงบประมาณ เพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณ (กรอบ
วงเงินงบประมาณปี พ.ศ.2562 ตามเกณฑ์ของ อ.ก.บ.ภ. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จะได้รับ
การจัดสรร จํา นวน 480,950,000 บาท ซึ่ง การจัด ส่งแผนดัง กล่า วให้ถือว่า กลุ่มจัง หวัด ฯ ได้ยื่นคํา ขอต่อสํานั ก
งบประมาณ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณแล้ว เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของกลุ่มจังหวัดฯ
ตามนัยของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 มาตรา 28 และ
32 ด้วยแล้ว
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 480,950,000 บาท
มากกว่าปีก่อนที่ได้ 389,503,403 บาท อยู่ 91,446,597 บาท โดยมีรวม 5 โครงการ 17 กิจกรรมหลักและ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ดังนี้
ที่
โครงการ
กิจกรรม
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร
1 กิจกรรมหลัก :
กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมพัฒนาทักษะผู้ประกอบการด้านการ
73,600
พัฒนาการแปรรูปและ ชําแหละและแปรรูปเนื้อสัตว์และเจ้าหน้าที่
จําหน่ายเนื้อสัตว์
กิจกรรมที่ 2 ค่าจ้างเหมาจัดงานแสดงสินค้า จํานวน 1 ครั้ง
1,000,000
เป็นเงิน
รวมเป็นเงิน 1,073,600
2 กิจกรรมหลัก : พัฒนา กิจกรรมย่อย ฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาสาปศุสัตว์ประจําหมู่บ้าน 1,937,200
ศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
2 กิจกรรมหลัก :
มหกรรมปศุสัตว์นคร
ชัยบุรินทร์

รวมเป็นเงิน
กิจกรรมย่อย จ้างเหมาจัดงานมหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์

1,937,200
3,000,000

รวมเป็นเงิน

3,000,000

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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2. โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์
4 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริม กิจกรรมที่ 1 รับสมัครและสรรหาเกษตรกร ผู้ประกอบการที่
การจัดทํามาตรฐาน
ต้องการดําเนินการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารใน
อาหารและสินค้า
เขตนครชัยบุรินทร์
เกษตรแก่เกษตรกร
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์
และผู้ประกอบการ
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร และเกณฑ์แนวทางปฏิบัติที่ดี
SME ในเขตนครชัย
ในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
บุรินทร์
กิจกรรมที่ 3 ลงพื้นที่ดูความเป็นไปได้และประเมินโครงการกับ
เกษตรกรและผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบโดย
ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันหลักและสถาบันเครือข่าย
กิจกรรมที่ 4 วิเคราะห์ปัญหาที่ก่อให้เกิดอุปสรรคในการได้
เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร พร้อมทั้ง
ร่วมกันวางแนวทางแก้ไข
กิจกรรมที่ 5 ร่วมแก้ไขในลักษณะ on site solving ให้แก่
เกษตรกรและผู้ประกอบการ จนสามารถยื่นขอเครื่องหมาย
รับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ และสรุปผลการดําเนิน
โครงการ
รวมเป็นเงิน
5 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริม กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมความรู้ทั่วไปในการทําการเกษตร
การนํานวัตกรรมและ กิจกรรมที่ 2 การอบรมการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้
องค์ความรู้มา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สนับสนุนการผลิตและ กิจกรรมที่ 3 การอบรมการหลักสูตรมาตรฐานต่างๆ ในการ
การแปรรูปสินค้าทาง ผลิตทางเกษตร
การเกษตรอย่างครบ กิจกรรมที่ 4 การอบรมการหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
วงจร
การเกษตร
กิจกรรมที่ 5 อบรมหลักสูตรการออกแบบและการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์
กิจกรรมที่ 6 การติดตามให้คําปรึกษา
กิจกรรมที่ 7 การจัดทําระบบฐานข้อมูลเกษตรกร
กิจกรรมที่ 8 การจัดทํา Application สําหรับการบริหาร
จัดการระบบการทําเกษตร
รวมเป็นเงิน

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

764,100
4,535,200
1,394,000
1,402,000
759,900

8,855,200
2,384,000
2,216,000
1,372,000
1,604,000
1,517,600
388,000
1,609,600
640,000
11,731,200
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6 กิจกรรมหลัก : พัฒนา
นวัตกรรมเกษตร
อาหารปลอดภัย กลุ่ม
นครชัยบุรินทร์

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรมชุมชนด้าน
การเกษตร ๔ จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
กิจกรรมที่ 2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตอาหาร
ท้องถิ่นแปรรูปแบบครบวงจร และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิง
การค้าด้วยนวัตกรรม AR Code ตามอัตลักษณ์กลุ่มนครชัย
บุรินทร์จํานวนเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการขนาด
เล็กในพื้นที่ ๔ จังหวัด
กิจกรรมที่ 3 การประชาสัมพันธ์ ถอดองค์ความรู้และสรุปผล
การดําเนินโครงการ
รวมเป็นเงิน
กิจกรรมย่อย พัฒนาแหล่งเรียนรู้โครงการฟาร์มเกษตรตาม
แนวทางเกษตรพอเพียง

7 กิจกรรมหลัก : ฟาร์ม
เกษตรตามแนวทาง
เกษตรพอเพียง ภายใต้
โครงการพิเศษจังหวัด
รวมเป็นเงิน
สุรินทร์
8 กิจกรรมหลัก : การ
กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างอาคารบังคับน้ําฝั่งขวา อ่างเก็บน้ําห้วย
พัฒนาแห่งน้ําเพื่อ
ทราย ตําบลบ้านชวน อําเภอบําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
การเกษตร
กิจกรรมที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ําบ้านหนองไผ่ล้อม
(ท่าขาม) บ้านหนองไผ่ล้อม ตําบลนาหนองทุ่ม อําเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
กิจกรรมที่ 3 แก้มลิงหนองจิก พร้อมอาคารประกอบ ตําบล
หนองบัว อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
กิจกรรมที่ 4 ก่อสร้างอาคารบังคับน้ําร่องกระดัน บ้านหนองบัว
พรม ตําบลหนองคอนไทย อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
กิจกรรมที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ําลําปะเทีย ตําบล
อีสานเขต - ตําบลเมืองยาง ช่วงอําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย์
กิจกรรมที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ําห้วยจะบก ตําบล
ลําดวน อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
กิจกรรมที่ 7 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ําบ้านโนน
สมบูรณ์ ตําบลไพรขลา อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
กิจกรรมที่ 8 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําลําปลายมาศ
ตําบลช่อผกา อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

3,584,200
7,584,200

500,000
11,668,400
46,990,200

46,990,200
9,000,000
8,000,000
4,000,000
4,500,000
18,000,000
12,000,000
25,000,000
10,000,000
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กิจกรรมที่ 9 แก้มลิงบ้านตายัวะ พร้อมอาคารประกอบ ตําบล
โคกสะอาด อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
กิจกรรมที่ 10 ก่อสร้างระบบระบายน้ําคลองทุ่งกระตาด คลองจักราช ตําบลบุกระสัง อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
รวมเป็นเงิน
ยุทธศาสตร์การยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม
2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
9 กิจกรรมหลัก :
กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านนา
ยกระดับมาตรฐาน เจริญ - อ่างเก็บน้ําลําสะพุง (โครงการพระราชดําริอ่าง
และพัฒนาเส้นทาง ลําสะพุง) ตําบลหนองแวง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
และสิ่งอํานวยความ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 สะดวกเพื่อการ
1.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 1.900 กิโลเมตร
ท่องเที่ยว
กิจกรรมที่ 2 ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี
Pavement In - Place Recycling) สายบ้านหนองบัวแดง บ้านโหล่น อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง
6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร
ระยะทางไม่น้อยกว่า 2.500 กิโลเมตร
กิจกรรมที่ 3 ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทาง
หลวงหมายเลข 225 - แยก ทช.ชย. 3019 อําเภอบ้านเขว้า
จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ
0.00 - 1.50 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 2.750 กิโลเมตร
กิจกรรมที่ 4 ก่อสร้างขยายผิวจารจร สายทางหลวงหมายเลข
2445 ตอนบุรีรัมย์ – แสลงโทน อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด
บุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 21.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ
0.00 - 2.50 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 1.550 กิโลเมตร
กิจกรรมที่ 5 ก่อสร้างถนนลาดยางสายเข้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
อ่างเก็บน้ําสนามบินน้ํา อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.50
เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 1.700 กิโลเมตร

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

11,600,000
16,700,000
118,800,000

9,950,000

7,500,000

18,200,000

41,000,000

25,000,000
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10 กิจกรรมหลัก :

เทศกาลภาพยนต์
นานาชาตินครชัย
บุรินทร์

กิจกรรมที่ 6 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
ทางเข้าโลกของช้าง ตําบลกะโพ อําเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 1.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 3.300 กิโลเมตร
กิจกรรมที่ 7 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
แยกทางหลวงหมายเลข 224 – ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (ตอน1) ตําบลหนองระเวียง
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 4 ช่องจราจร
ช่องละ 3.25 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.50
เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 3.000 กิโลเมตร
กิจกรรมที่ 8 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ้านสัมฤทธิ์ ตําบลสัมฤทธิ์
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 3.500
เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 2.00 เมตร ระยะทางไม่
น้อยกว่า 1.500 กิโลเมตร
กิจกรรมที่ 9 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
บ้านปราสาทเมืองแขก อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.50
เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 3.000 กิโลเมตร
รวมเป็นเงิน
กิจกรรมที่ 1 จ้างเหมาอบรมการสร้างภาพยนตร์สั้นส่งเสริม
การท่องเที่ยวให้กับเยาวชนในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ
นครชัยบุรินทร์
รวม
กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าบ้านที่ดี

11 กิจกรรมหลัก :
พัฒนาบุคลากรด้าน
กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศ
การท่องเที่ยวกีฬา
และนันทนาการกลุ่ม กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัยด้าน
นครชัยบุรินทร์
การท่องเที่ยวและกีฬา

รวม

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

22,000,000

24,000,000

19,800,000

18,000,000

185,450,000

2,500,000
2,500,000
5,000,000
1,413,200
1,724,200
1,282,700
4,420,100
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12 กิจกรรมหลัก :
พัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวนครชัย
บุรินทร์

กิจกรรมที่ 1 ยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและอารย
5,250,000
ธรรมขอม “วิถีชีวิต นครชัยบุรินทร์"
-การบริหารจัดการโครงการ
119,500
-จ้างเหมาสืบค้นและจัดทําเรื่องเล่า ย้อนรอย
1,000,000
เส้นทางชัยวรมัน มหัศจรรย์พระอาทิตย์ผ่านช่องประตู
-จ้างเหมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม 1,100,000
เพื่อการจําหน่าย ชุมชนในบริเวณเส้นทาง ชัยวรมัน
-จ้างเหมาอบรมเยาวชนนักเล่าเรื่อง "ย้อนรอย
1,200,000
เส้นทางชัยวรมัน"
-จ้างเหมามหกรรมทางวัฒนธรรมย้อนรอย
1,830,500
เส้นทางชัยวรมันต์
รวม 5,250,000
3. โครงการการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์แบบครบ
วงจร
13 กิจกรรมหลัก : เพิ่ม กิจกรรมย่อย อบรมเพิ่มศักยภาพการผลิตเส้นไหมให้ได้
224,400
ศักยภาพการผลิตเส้น มาตรฐาน มกษ. 8000
ไหมให้ได้มาตรฐาน
มกษ. 8000
รวม 224,400
14 กิจกรรมหลัก : การ กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไหมนครชัย
1,547,700
พัฒนายกระดับ
บุรินทร์
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้ได้ กิจกรรมที่ 2 การติดตามประเมินผล/บริหารโครงการ
90,000
มาตรฐาน มผช.
รวม 1,637,700
15 กิจกรรมหลัก : การ กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาเครื่องจักรสําหรับการสาวไหม
2,944,600
พัฒนานวัตกรรมเพื่อ กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาเครื่องจักรสําหรับการค้นหูกเส้นไหม
2,829,600
สนับสนุนการผลิต
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาเครื่องจักรสําหรับการควบเกลียวเส้น
2,944,600
และจําหน่าย
ไหม
ผลิตภัณฑ์ไหมนครชัย
2,694,600
บุรินทร์แบบครบวงจร กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาเครื่องจักรสําหรับการตีเกลียวเส้นไหม

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาเครื่องจักรสําหรับการเตรียมเส้นไหม
2,444,600
เพื่อมัดหมี่เส้นไหม
2,694,600
กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาเครื่องจักรสําหรับการกรอเส้นไหม
กิจกรรมที่ 7 การพัฒนาเครื่องจักรสําหรับการเพิ่ม
3,445,300
ประสิทธิภาพการทอผ้าไหม
กิจกรรมที่ 8 การพัฒนาเครื่องจักรสําหรับการเพิ่ม
3,194,500
ประสิทธิภาพของกระบวนการย้อมสีเส้นไหม
กิจกรรมที่ 9 นวัตกรรมสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่ม
7,605,000
จังหวัดนครชัยบุรินทร์
รวม 30,797,400
ยุทธศาสตร์การส่งเสริม พัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน
4. โครงการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนภายในกลุ่มจังหวัด
16 กิจกรรมหลัก : การ กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไหมนครชัย
4,200,000
พัฒนาตลาดเพื่อ
บุรินทร์
เชื่อมโยงการค้าสู่
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อยกระดับการส่งออก 400,000
สากล
จํานวน 1 ครั้ง / 100 ราย
รวม 4,600,000
16 กิจกรรมหลัก :
กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยกทางหลวง
30,000,000
พัฒนาโครงสร้าง
หมายเลข 24 เชื่อมแยกทางหลวงหมายเลข 2445 อําเภอ
พื้นฐานด้านการ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (ตอนที่ 1) ผิวจราจรกว้าง 6.00
ขนส่งเพื่อการค้า
เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 00.00 - 1.50 เมตร ระยะทางไม่
น้อยกว่า 2.700 กิโลเมตร
รวม 30,000,000
ยุทธศาสตร์ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
5. โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุในชุมชน
18 กิจกรรมหลัก :
กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผนการทํางานร่วมกันระหว่าง
374,400
นวัตกรรมการพัฒนา หน่วยงานหลัก (หน่วยงานใน พม.) และหน่วยงานภาคี
ภูมิปัญญาและ
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
วัฒนธรรมสู่การสร้าง กิจกรรมที่ 2 จัดตั้งกลุ่มพัฒนาภูมิปัญญาผู้สูงอายุโดยใช้
805,100
รายได้ของผู้สูงอายุ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ภายใต้ข้อมูลความ
ต้องการผลผลิตของตลาดผู้บริโภค
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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กิจกรรมที่ 3 ศึกษาพัฒนาภูมิปัญญาสู่ความเป็นเลิศ ค่าจ้าง
2,837,700
เหมาพัฒนานวัตกรรมหลักสูตรอาชีพชุมชน 4 หลักสูตร
กิจกรรมที่ 4 ประชุมร่วมกับทีม พมจ.และคณะทํางานแต่ละ
264,600
จังหวัดในพื้นที่เพื่อติดตามการดําเนินงาน (พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์) (2 ครัง้ )
กิจกรรมที่ 5 จัดนิทรรศการ (แอปพลิเคชั่น นครชัยบุรินทร์
152,800
4.0) นวัตกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาสู่การสร้างรายได้ของ
ผู้สูงอายุ
80,000
กิจกรรมที่ 6 จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ 2 กลุ่ม
รวม 4,514,600
รวม 5 โครงการ 17 กิจกรรมหลัก 475,950,000
งบบริหารกลุ่มจังหวัดฯ
5,000,000
รวม งบประมาณโครงการ + งบบริหาร 480,950,000

**************
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