
สัญลักษณจังหวัดนครราชสีมา

ตราประจ ําจังหวัดนครราชสีมา

รูปทาวสุรนารี
หมายถึง วีรกรรมอันกลาหาญที่ทาวสุรนารีไดกอบกูเมืองนครราชสีมา จากกองทัพของเจาอนุวงศแหงเวียงจันทนไวได

จังหวัดนครราชสีมา ใชอักษรยอวา "น.ม."
คํ าขวัญของจังหวัดนครราชสีมา

“เมืองหญิงกลา ผาไหมด ีหมี่โคราช ปราสาทหิน ดินดานเกวียน”
(คํ าขวัญเดิม  โคราช  ลือเล่ือง  เมืองกอนเกา  นกเขาคารม  ออยคันรม  สมขี้มา  ผาหางกระรอก)

ธงประจ ําจังหวัดนครราชสีมา

ดอกไมประจ ําจังหวัด
ชื่อดอกไม ดอกสาธร



ตนไมประจํ าจังหวัด

ช่ือพรรณไม สาธร

ชื่อวิทยาศาสตร Millettia leucantha

ตนไมประจํ าจังหวัด  (เดิม)  ตนราชพฤกษ

ตนไมพระราชทานประจํ าจังหวัดนครราชสีมา

              ตนสาธร (สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงโปรดพระราชทานกลาไมมงคล
พระราชทานประจํ าจังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2537  ณ  ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์  และ
จังหวัดไดทํ าพิธีปลูกเมื่อวันที ่9 มิถุนายน  2537  ณ บริเวณหนาศาลากลางจังหวดันครราชสีมา)
สัตวเลี้ยงมีชื่อ  แมวโคราช  (แมวสีสวาด) ,  นกเขา

สิ่งขึ้นชื่อ

ผัดหมี่โคราช  ไสกรอกโคราช  กุนเชียง  หมูยอ  หมูแผน  ไกยางทาชาง  ไกยางวัดปาสาละวัน  ไกยางสืบศิริ
ไกยางวังฟา  สมตํ า (ตํ าสม)   เปดยางพิมาย  หอยจอ  ขนมจีนประโดก  ผาไหมปกธงชัย
นอยหนากลางดง  แตงโมขามทะเลสอ  ล้ินจ่ี ลํ าใย  ฝร่ัง  มะนาวดานเกวียน  และผลไมอ่ืน ๆ อีกหลากหลาย
เครื่องปนดินเผาดานเกวียน



เพลงราชสีมา
เน้ือรอง หลวงวิจิตรวาทการ

(สรอย) ราชสีมาเหมือนดังศิลาที่กอก ําแพง
สยามจะเรืองกระเดื่องเดชแรง
ดวยมีก ําแพงคือราชสีมา

 ชาวนครราชสีมาแตโบราณ
เหี้ยมฮึกกลาหาญยิ่งนักหนา
ศึกเสือเหนือใตขางไหนมา
เลือดนครราชสีมาไมแพใคร

(สรอย)
แตกอนกาลทานวีระสตรี
ทาวสุรนารีผูเปนใหญ

กลาหาญยอดยิ่งผูหญิงไทย
มิ่งขวัญธงชัยเมืองเรา

(สรอย)
มาเถอะเราชาวนครราชสีมา
หนาเดินรีบมาสูกับเขา
หากศัตรูไมเกรมขมเหงเรา
สูเขาสูกันอยาพรั่นใจ

(สรอย)



ที่ต้ังและอาณาเขต
จงัหวดันครราชสีมา ตั้งอยูภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย หางจาก

กรุงเทพมหานคร 255 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 20,493.964 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
12,808,728 ไร   มอีาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ตดิตอกับ จังหวัดชัยภูม ิและจังหวัดขอนแกน
ทิศใต ตดิตอกับ จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และ

จงัหวัดสระแกว
ทศิตะวันออก       ตดิตอกับ จังหวัดบุรีรัมย  และจังหวัดขอนแกน
ทศิตะวันตก ตดิตอกับ จังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี

แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขต



หนวยการปกครอง
การปกครองแบงออกเปน 26 อํ าเภอ 6 กิ่งอํ าเภอ 287 ตํ าบล 3,452 หมูบาน 46 เทศบาล

    1. อํ าเภอเมืองนครราชสีมา     2. อํ าเภอขามทะเลสอ         3. อํ าเภอขามสะแกแสง    4. อํ าเภอคง
    5. อํ าเภอครบุรี             6. อํ าเภอจักราช         7. อํ าเภอชุมพวง     8. อํ าเภอโชคชัย
    9. อํ าเภอดานขุนทด      10. อํ าเภอโนนไทย               11. อํ าเภอโนนสูง   12. อํ าเภอบัวใหญ
  13. อํ าเภอประทาย                 14. อํ าเภอปกธงชัย              15. อํ าเภอปากชอง           16. อํ าเภอพิมาย
  17. อํ าเภอสีคิ้ว                       18. อํ าเภอสูงเนิน                 19. อํ าเภอหวยแถลง         20. อํ าเภอเสิงสาง
  21. อํ าเภอบานเหล่ือม             22. อํ าเภอหนองบุนนาก       23. อํ าเภอแกงสนามนาง   24. อํ าเภอโนนแดง
  25. อํ าเภอวังนํ้ าเขียว              26. อํ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ    27. กิง่อํ าเภอเทพารักษ     28. กิ่งอํ าเภอเมืองยาง
  29. กิ่งอํ าเภอลํ าทะเมนชัย      30. กิ่งอํ าเภอพระทองคํ า        31. กิ่งอํ าเภอบัวลาย         32. กิ่งอํ าเภอสีดา



ฝน
ปริมาณน้ํ าฝนของจังหวัดนครราชสีมา ระหวางป 2538 ถึง 2542 จะอยูในชวง 624.3 มิลลิเมตรถึง

1,292.1 มลิลิเมตร ฝนตกมากที่สุดในป 2538 วัดไดถึง 1,292.1 มิลลิเมตร จํ านวนวัน ฝนตก 111 วัน สวนฝนตก
นอยท่ีสุดในป 2540 วัดได 624.3 มลิลิเมตร จํ านวนวันฝนตก 96 วัน

ตารางแสดงปริมาณน้ํ าฝนและจ ํานวนวันท่ีฝนตก ป 2538 – 2542

ป พ.ศ. ปรมิาณนํ้าฝน จํานวนวันที่ฝนตก
2538 1,292.1                   111
2539 1,175.9                   112
2540 642.3                      96
2541 937.2                      96
2542 1,153.3                   129

แผนภูมิแสดงปริมาณน้ํ าฝนและจ ํานวนวันท่ีฝนตก ป 2538-2542
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อุณหภูมิ
ในชวงระหวางป 2536 ถึง 2542 จงัหวดันครราชสีมา มีอุณหภูมิเฉล่ียตลอดป มีคาอยูในชวง 27.0

องศาเซลเซียส ถึง 30.3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ ่าสุดจะอยูในชวง 8.3 องศาเซลเซียสถึง 16.5  องศาเซลเซียส
โดยอุณหภูมิตํ ่าที่สุดวัดได 8.3 องศาเซลเซียส เมื่อป 2542 และอุณหภูมิสูงสุดจะอยูในชวง  37.8 - 42.2 องศา
เซลเซยีส  โดยอุณหภูมิท่ีสูงสุดวัดได 42.2 องศาเซลเซียส  เมื่อป 2541

ตารางแสดงอุณหภูมิตํ ่าสุด สูงสุด และเฉลี่ย ป 2536 - 2542
ป พ.ศ. ต่ําสุด สูงสุด เฉล่ีย
2536 10.8 40.2 27.1
2537 14 40.2 27.5
2538 11.3 41.1 27.3
2539 11.2 40.8 26.9
2540 16.5 37.8 30.3
2541 14.7 42.2 28.5
2542 8.3 40.0 27.0

ที่มา  :  กองภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา
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แผนภูมิแสดงอุณหภูมิตํ่าสุด สูงสุด และเฉลี่ย ป 2536  -  2542

อุณหภูมิตํ่าสุด อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิเฉลี่ย



ปาไม
ในป 2528 จังหวัดนครราชสีมามีเนื้อที่ปาไม 1,766,250 ไร หรือประมาณ 13.79 % ของเนื้อที่ทั้งหมด

ของจงัหวดั  และเนื้อที่ปาถูกบุกรุกท ําลายไปเรื่อย ๆ จนเหลือ  1,389,375  ไร  ในป 2541 หรือประมาณ
10.85% ของเน้ือท่ีทัง้หมดของจังหวัด  มีปาสงวนแหงชาต ิ29 แหง มีอุทยานแหงชาต ิ2 แหง คือ อุทยานแหงชาติ
เขาใหญ และอุทยานแหงชาติทับลาน มีวนอุทยาน 1 แหง คือ วนอุทยานน้ํ าตกเจ็ดสาวนอย

ที่มา: สํ านักงานปาไมจังหวัดนครราชสีมา  มิถุนายน 2543

แผนภูมิแสดงเน้ือท่ีปาไม ป 2528 - 2541
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ที่มา :  กรมปาไม
หมายเหต ุ :  ขอมลูป 2530 เปนคาประมาณการ  เนื่องจากกรมปาไมไมไดทํ าการสํ ารวจ



แรธาตุ
ในป 2542 จงัหวดันครราชสีมามีเหมืองแรที่มีสัมปทานและเปดท ําการแลว 22 แหง  คนงาน 359 คน

และมรีายไดจากคาภาคหลวงแรและคาธรรมเนียมแรรวม จํ านวน 18,319,641.19 บาท เพิ่มขึ้นจากป 2541
จํ านวน 2,952,362.93 บาท หรือคิดเปนรอยละ 19.21 แรธาตุท่ีสํ าคัญ  คือ  เกลือหินและหินออน ผลิตได
685,972 เมตริกตนั และ 4,351.70 ลูกบาศกเมตร มูลคา 342,986,000 บาท และ  15,230,950 บาท ตามลํ าดับ
นอกจากน้ี ยังมีแรธาตุอื่น ๆ คือ หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง   หินอุตสาหกรรมชนิดหิน
ปูนเพ่ืออุตสาหกรรมปูนขาวและปูนซิเมนต หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต และเหล็ก

ตารางจํ านวนเหมืองแร กรรมกร และรายไดป 2533-2542
ป จํานวนเหมือง จํานวนกรรมกร 

 (แหง) (คน) คาภาคหลวงแร คาธรรมเนียมแร รวม 
2533 23 748 2,600,150 13,290 2,613,440
2534 29 637 972,462 17,800 990,342
2535 36 922 - 8,620 8,620
2536 40 895 - 7,545 7,545
2537 53 1,295 - - -
2538 59 1,488 11,606,509 1,620 11,608,129
2539 62 1,846 14,110,804 22,050 14,132,854
2540 35 817 14,605,575 250,963.75 14,856,538.25
2541 24 420 15,357,356 9,922.50 15,367,278.26
2542 22 359 18,305,486.19 14,155 18,319,641.19

รายได  (บาท)

ที่มา : /ฝายทรัพยากรธรณี สํ านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
หมายเหต ุ: มลูคาค ํานวณจากคาเฉล่ีย



ตาราง ปริมาณการผลิตและมูลคาแร ป 2542
ลําดับที่ ชนิดแร ปริมาณการผลิต มูลคา หมายเหตุ

เมตริกตัน/ลูกบาศกเมตร
1 เกลือหิน 685,972 342,986,000
2 หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่อ 1,143,443.57 80,041,049.90
อุตสาหกรรมกอสราง

3 หินออน 4,351.70 15,230,950
4 หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อ 101,463 8,624,355
อุตสาหกรรมทําปูนขาว,ปูนซิเมนต -

5 หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต 106,648 10,664,800 ไมมีการผลิต
6 หินประดับชนิดหินปูน - - ไมมีการผลิต
7 หินประดับชนิดหินแกรนิต - - ไมมีการผลิต
8 เหล็ก 200 80,000
9 อีเมอรี่  - - ไมมีการผลิต

ที่มา : ฝายทรัพยากรธรณี สํ านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา  มถินุายน 2543



ประชากร
ประชากร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2542 รวมทั้งสิ้น 2,540,662 คน เปนชาย 1,261,626 คน

หญิง 1,279,036 คน สํ าหรับอํ าเภอที่มีประชากรมากที่สุด ไดแกอํ าเภอเมืองมีจํ านวน 425,992 คน รองลงมา
ไดแก อํ าเภอปากชอง มีจ ํานวน 175,060 คน และอํ าเภอพมิาย  มจี ํานวน 129,720 คน สํ าหรับอํ าเภอที่มีความ
หนาแนนของประชากรมากที่สุด คือ อํ าเภอเมือง 556 คน/ตารางกิโลเมตร รองลงมาไดแก อํ าเภอบัวใหญ  212
คน/ตารางกิโลเมตร กิ่งอํ าเภอบัวลาย 194 คน/ตารางกิโลเมตร*

(ที่มา : ประกาศสํ านักทะเบียนกลาง  กรมการปกครอง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2542)
                 นอกจากนี้ ประชากรของจังหวัดยังสามารถแยกออกเปนวัยตาง ๆ และคิดเปนรอยละ
ของประชากรรวม* ทั้งหมดของจังหวัด ดังนี้

วันเด็ก (0 – 12 ป) ชาย 235,028 คน หญิง 222,093 คน
รวม 457,121 คน

วัยการศึกษาภาคบังคับ (8 – 15 ป) ชาย 157,213 คน หญิง 149,573 คน
รวม 306,786 คน

วัยเยาวชน (15 – 24 ป) ชาย 228,028 คน หญิง 223,267 คน
รวม 451,295 คน

วัยเจริญพันธุ (15 – 49 ป) ชาย 735,229 คน หญิง 738,055 คน
รวม 1,473,284 คน

วัยแรงงาน (13 – 60 ป) ชาย 874,578 คน หญิง 881,057  คน
รวม 1,755,635 คน

วัยสูงอาย ุ(60 ปข้ึนไป) ชาย 100,078 คน หญิง 120,283 คน
รวม 220,361 คน

อัตราสวนการเปนภาระ

คิดเปนรอยละ 72.16

คิดเปนรอยละ 9.06
รอยละ  38.59

คิดเปนรอยละ 18.79

คิดเปนรอยละ 12.61

คิดเปนรอยละ 18.55

คิดเปนรอยละ 60.55

หมายเหต ุ : *จ ํานวนประชากรในท่ีน้ีไมรวมประชากรสัญชาติไทยท่ีไมระบุวันเกิด หรือระบุปเกิดทาง
                      จนัทรคต ิและไมรวมประชากรที่ไมใชสัญชาติไทย  คนในทะเบียนบานกลาง  คนอยูใน
                                   ระหวางการยาย



อําเภอ / จังหวัด ชาย หญิง รวม พ้ืนท่ี ความหนาแนน
(ตารางกิโลเมตร)

จังหวัดนครราชสมีา 1,261,626 1,279,036 2,540,662
เมืองนครราชสีมา 211,961 213,631 425,592 765.33 556.09
ครบุรี 46,950 47,834 94,784 1,678.76 56.46
เสิงสาง 32,643 32,064 64,707 1,014.30 63.79
คง 40,050 41,147 81,197 667.32 121.68
บานเหล่ือม 10,963 11,081 22,044 218.88 100.71
จักราช 33,103 33,426 66,529 544.76 122.13
โชคชยั 35,846 37,669 73,515 424.41 173.22
ดานขุนทด 62,922 63,204 126,126 1,402.89 89.90
โนนไทย 37,641 39,283 76,924 533.64 144.15
โนนสูง 63,460 65,939 129,399 711.14 181.96
ขามสะแกแสง 21,375 21,847 43,222 324.34 133.26
บัวใหญ 42,965 43,659 86,624 407.65 212.50
ประทาย 38,221 38,592 76,813 590.14 130.16
ปกธงชัย 57,830 59,759 117,589 1,350.08 87.10
พิมาย 64,079 65,641 129,720 866.80 149.65
หวยแถลง 37,703 37,505 75,208 510.02 147.46
ชุมพวง 40,309 40,857 81,166 546.49 148.52
สูงเนิน 37,133 38,378 75,511 768.50 98.26
ขามทะเลสอ 13,825 13,925 27,750 215.40 128.83
สีคิ้ว 60,035 59,782 119,817 1,225.00 97.81
ปากชอง 87,587 87,473 175,060 1,779.13 98.40
หนองบุนนาก 28,276 28,369 56,645 590.45 95.94
แกงสนามนาง 18,721 18,992 37,713 308.00 122.44
โนนแดง 12,750 13,263 26,013 190.85 136.30
วังน้ําเขียว 20,525 20,088 40,613 1,079.00 37.64
เฉลิมพระเกยีรติ 16,382 16,676 33,058 271.50 121.76



กิ่งอําเภอ / เทศบาล ชาย หญิง รวม พื้นท่ี ความหนาแนน
เทพารักษ 11,913 11,588 23,501 384 61.20
เมืองยาง 14,289 14,185 28,474 256 111.23
พระทองคํา 21,733 22,307 44,040 319 138.06
ลําทะเมนชัย 15,938 15,973 31,911 266 119.96
บัวลาย 12,408 12,570 24,978 128 195.10
สีดา 12,090 12,329 24,419 157 155.54

หมายเหต ุ : * จ ํานวนพื้นที่ที่ใชจ ํานวนพ้ืนท่ีท่ีทํ าการ Zoning ของสํ านักงานเกษตรจังหวัด
                     นครราชสีมา



โครงสรางราชการบริหารสวนภูมิภาค และทองถิ่นในจังหวัด
การจดัองคกรราชการสวนภูมิภาค มีหนวยราชการที่อยูในความควบคุมดูแล ของผูวาราชการ

จงัหวดั คือสวนราชการตาง ๆ ในระดับจังหวัด อํ าเภอ ตํ าบล และหมูบาน
สวนราชการในระดับจังหวดั เปนหนวยงาน 2 ลักษณะ คือ หนวยราชการบริหารสวนภูมิภาค

ประจ ําจงัหวดั และหนวยราชการบริหารสวนกลางในจังหวัด (ที่ขึ้นตรงตอสวนกลาง) และรัฐวิสาหกิจ จํ านวนทั้ง
ส้ิน 291 แหง

หนวยราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจํ าจังหวัดของจังหวัดนครราชสีมา มีทั้งสิ้น 42
หนวยงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย 9 หนวยงาน และสังกัดกระทรวง ทบวง กรม อ่ืน ๆ 33 หนวยงาน

หนวยราชการบริหารสวนกลางในจังหวัด  มีทั้งสิ้น 249 หนวยงาน เปนหนวยงานที่สังกัด
กระทรวงทบวงกรม กรมตาง ๆ ท้ังส้ิน 224 หนวยงาน หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 14  หนวยงาน
นอกจากนี้ยังมีหนวยงานอิสระ 11 หนวยงาน

สวนการจัดองคกรราชการบริหารสวนทองถิ่น มี  3  รูปแบบ คือ องคการบริหารสวนจังหวดั
(1 แหง) เทศบาล (46 แหง) และองคการบริหารสวนต ําบล (287 แหง)

โครงสรางราชการบริหารสวนภูมิภาคและทองถ่ินในจังหวัดนครราชสีมา

ราชการในจังหวัด สวนราชการ สวนราชการ สวนราชการ
ที่ขึ้นตรงตอสวนกลาง ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ สวนทองถิ่น
สังกัดกระทรวงมหาดไทย สังกัดกระทรวงมหาดไทย
    1. เรอืนจํากลางนครราชสีมา     1. สํานักงานจังหวัด    1. อําเภอ   1. องคการบริหารสวน
    2. เรือนจํากลางคลองไผ     2. ที่ทําการปกครองจังหวัด    2. ตําบล      จังหวัด  
    3. ศูนยสื่อสารเขต 4 (สป.)     3. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวดั    3. หมูบาน   2. เทศบาล 46 แหง
    4. ศนูยประมวลผลการทะเบียน     4. สํานักงานที่ดินจังหวัด   3. องคการบริหารสวน
         ภาค 3 นม.     5. สํานักงานโยธาธิการจังหวัด      ตําบล (อบต.) 287 แ
    5. ศูนยฝกอบรมพิเศษลาดบัวขาว     6. สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบทจังหวัด ชัน้ 1 จํานวน    2   แหง
    6. ศูนยปฏิบัติการเรงรัดพัฒนาชน     7. สํานักงานผังเมืองจังหวัด ชัน้ 2 จํานวน    3   แหง
    7. กองโรงงานเคร่ืองจักรกล รพช.     8. เรือนจําจังหวัดสีคิ้ว ชัน้ 3 จํานวน   13  แหง
    8. สาํนกัโยธาธิการที่ 5 นครราชสีม    9. เรือนจําจังหวัดบัวใหญ ชัน้ 4 จํานวน   31  แหง

ชัน้ 5 จาํนวน  238 แหง



ราชการในจังหวัดที่ขึ้นตรงตอสวนกลาง สวนราชการระดับจังหวดั สวนราชการ สวนราชการ
สังกัดกระทรวงมหาดไทย สังกัดกระทรวง ทบวง กรม อ่ืน ระดับอําเภอ สวนทองถิ่น
    9. ศูนยชวยเหลือทางวิชาการ     สังกัดกระทรวงการคลัง
        พัฒนาชุมชน เขตที่11    1. สํานักงานคลังจังหวัด
  10.ศูนยวิชาการและปฏิบัติการผังเมือง    2. สํานักงานคลังจังหวัด  ณ อําเภอบัวใหญ
        นครราชสีมา    3. สํานักงานคลังจังหวัด  ณ อําเภอสีคิ้ว
รัฐวิสาหกิจ    4. สํานักงานสรรพากรจังหวัด
    1. การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 3 ภาค 2    5. สํานักงานสรรพสามิตจังหวัด
        นครราชสีมา    6. สํานักงานธนารักษจังหวัด
    2. สํานักงานเคหะชุมชนนครราชสีมา     กระทรวงเกษตรและสหกรณ
    3. การประปานครราชสีมา (จอหอ)   1. สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด
    4. สํานักงานการไฟฟา สวนภูมิภาคจงัห   2. สํานักงานเกษตรจังหวัด
สังกัดกระทรวง ทบวง กรม อ่ืน   3. สํานักงานสหกรณจังหวัด
    สังกัดกระทรวงการคลัง   4. สํานักงานปาไมจังหวัด
    1. สํานักงานคลังเขต 3 นครราชสีมา   5. สํานักงานประมงจังหวัด
    2. สํานักงานสรรพากรภาค 9   6. สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
    3. สํานักงานสรรพสามิต ภาคท่ี 3   7. สํานักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัด
        นครราชสีมา กระทรวงกลาโหม
รัฐวิสาหกิจ 1. ท่ีทําการสัสดีจังหวัด
    1. ธนาคารออมสิน ภาค 6 กระทรวงคมนาคม
    2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและ 1.สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา
        สหกรณการเกษตร กระทรวงพาณิชย
    3. ธนาคารกรุงไทย 1. สํานักงานพาณชิยจังหวัด
    4. ธนาคารอาคารสงเคราะห     



ราชการในจังหวัดท่ีข้ึนตรงตอสวนกลาง สวนราชการระดับจังหวัด สวนราชการ สวนราชการ
    กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
    1. คณะปฏิบัติการฝนหลวงนครราชสีมา 1. สํานักงานแรงงานและ
    2. ศูนยขยายพันธุพืชท่ี 2     สวัสดิการสังคมจังหวัด
    3. ศูนยขยายพันธุไหมท่ี 2 2. สํานักงานสวัสดกิารและ
    4. ศูนยสงเสริมเกษตรชีวภาพและโรงเรียน     คุมครองแรงงานจังหวัด
        เกษตรกรภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 3. ประชาสงเคราะหจังหวัด
    5. ศูนยสงเสริมและผลิตพันธุพืชสวน นม. 4. สถานสงเคราะหคนชรา
    6. สํานักงานปศุสัตว เขต 3     บานธรรมปกรณ(โพธิ์กลาง)
    7. ศูนยวิจัยอาหารสัตวปากชอง 5. สถานสงเคราะหบานเมตตา
   8. ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวลําพญากลาง6. สถานสงเคราะหเด็กชาย
   9. สถานีบํารุงพันธุสัตวปากชอง     บานราชสีมา
 10. ศูนยควบคุมคุณภาพชีวภัณฑ 7. สถานสงเคราหคนชราบาน
 11. ศูนยโรคปากและเทาเปอย     ธรรมปกรณ(วัดมวง)
 12. ดานกักกันสัตวสะแกราช 8. ท่ีทําการนิคม
 13. ดานกักกันสัตวบันไดมา     สรางตนเองพิมาย
 14. ศูนยผลิตชีวภัณฑ 9. ท่ีทําการนิคม
15. สถาบันวิจัยและทดสอบพันธุสุกร นม.     สรางตนเองลําตอง
16. ศูนยวิจัยการผสมเทียมนครราชสีมา 10. สํานักงานประกันสงัคมจังหวัด
17. ศูนยชางสหกรณท่ี 3 11. สํานักงานจัดหางานจังหวัด
18. ศูนยฝกอบรมสหกรณที ่3 กระทรวงศึกษาธิการ
19. นิคมสหกรณขามทะเลสอ 1. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
20. สํานักชลประทานท่ี 6 กระทรวงสาธารณสขุ
21. โครงการชลประทานนครราชสมีา 1. สํานักงานสาธารณสขุ
22. โครงการสงน้ําและบํารุง รักษาลําตะคอง      จังหวัด
23. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลาํพระเพลงิสํานักนายกรัฐมนตรี
24. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษามูลบน 1. สํานักงานประชาสัมพันธ
25. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทุงสัมฤทธ์ิ     จังหวัด
26. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลาํปลายมา 2. สํานักงานสถิติ
27. โครงการกอสราง 6  สํานักพัฒนาแหลงน้ํา    จังหวัดนครราชสีมา



ราชการในจังหวัด สวนราชการ สวนราชการ สวนราชการ
ทีข่ึน้ตรงตอสวนกลาง ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ สวนทองถิ่น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงอุตสาหกรรม
  28. โครงการกอสราง 7 (มูลบน) 1. สาํนกังานอุตสาหกรรม
        สํานักงานพัฒนาแหลงนํ้า 2     จังหวัด
  29. ฝายปฏิบัติการรถแทรกเตอรที่ 3 สาํนกังานตํารวจแหงชาติ
  30. งานปฏิบัติการรถขุดที่ 5 1. ตํารวจภูธรจังหวัด
  31. โครงการปฏิบัติการคันคูนํ้าที่ 6
  32. ฝายจัดหาที่ดิน 6
  33. ศูนยอทุกวิทยาที ่4  จังหวัดนครราชสีมา
  34. สถานีศึกษาและทดลอง 
        การใชนํ้าชลประทานหวยบานยาง
  35. หนวยปฏิบัติการสูบนํ้าที่ 3
  36. สถานีทดลองขาวนครราชสีมา
  37. สถานีทดลองพืชไร  บานใหมสําโรง
 38. ศูนยวจิัยหมอนไหม นครราชสีมา
 39. สาํนกังานปาไมเขตนครราชสีมา
  40. สถานวีจัิยผลิตผล ของปาจังหวัด
  41. ศูนยควบคุมไฟปาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
  42. อุทยานแหงชาติเขาใหญ
  43 ศูนยสงเสริมการเพาะชํา กลาไมที่ 4
  44. สถานีอนุรักษพันธุไมปาสะแกราช
  45. ศูนยปฏิบัติการวิศวกรรมที่ 4
  46. สถานวีจิยัและฝกอบรมการปลูกสรางสวนปา
  47. สถานีวิจัยลุมนํ้าลําตะคอง
  48. หนวยจัดการตนนํ้าลําพระเพลิง
  49. หนวยจัดการตนนํ้าลําตะคอง
  50. สถานีควบคุมไฟปาเขาใหญ
  51. สถานีผลิตเมล็ดพันธุไมปาหมูสี



ราชการในจงัหวดัทีข่ึน้ตรงตอสวนกลาง สวนราชการ สวนราชการ สวนราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ระดบัจงัหวดั ระดบัอาํเภอ สวนทองถิน่
  52. สํานกังานพฒันาทีด่นิเขต 3
  53. สถานพีฒันาทีด่นินครราชสีมา
  54. สถานปีระมงน้ําจดืจงัหวดันครราชสีมา
  55. สํานกังานอนรัุกษทรัพยากรประมงน้ําจดื
         ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
  56. สํานกังานตรวจบญัชสีหกรณภูมิภาคที ่5
  57. สํานกังานตรวจบญัชสีหกรณนครราชสีมา
  58. เขตเกษตรเศรษฐกจิที ่6 จงัหวัดฯ
  รัฐวสิาหกจิ
   1. สํานกังานองคการตลาด
       เพือ่เกษตรกร สาขานครราชสีมา
    2. สํานกังานอตุสาหกรรมปาไมเขต นม.
กระทรวงกลาโหม
   1. สํานกังานแมทพัภาคที ่2
   2. กองกาํลังพล กองทพัภาคที ่2
   3. กองขาว กองทพัภาคที ่2
   4. กองยทุธการ กองทพัภาคที ่2
   5. กองสงกาํลังบาํรุง  กองทพัภาคที ่2
   6. กองกจิการพลเรือน  กองทพัภาคที ่2
   7. ศนูยไทยอาสาปองกนัชาต ิ  กองทพัภาคที ่2
   8. ศนูยประสานงานกองหนนุ
       เพือ่ความม่ันคงแหงชาต ิ กองทพัภาคที่ 2



ราชการในจังหวัดท่ีข้ึนตรงตอสวนกลาง สวนราชการ สวนราชการ สวนราชการ
กระทรวงกลาโหม ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ สวนทองถ่ิน
  9. กองพลพัฒนาท่ี 2 กองทัพภาคท่ี 2
10.  กรมพัฒนาท่ี 2    กองพลพัฒนาท่ี 2  
         กองทัพภาคท่ี 2
11. กองพันทหารชางท่ี 202  กรมพัฒนาท่ี 2
        กองพลพัฒนาท่ี 2   กองทัพภาคท่ี 2
12. กองพันพัฒนาท่ี 2   กรมพัฒนาท่ี 2
         กองพลพัฒนาท่ี 2   กองทัพภาคท่ี 2
13. ศูนยประสานโครงการอันเน่ืองมาจาก
        พระราชดําริ  กอ.รมน.ภาค 2
14. กรมทหารชางที ่2 กองทัพภาคท่ี 2
15. สํานักงานแมทัพนอยท่ี 2
16. มณฑลทหารราบท่ี 21
17. กองบัญชาการกองพล ทหารราบท่ี 12
    กองพลทหารราบท่ี 12
18. กรมทหารราบท่ี 121  กองพลทหารราบท่ี 12
19. กรมทหารราบท่ี 122  กองพลทหารราบท่ี 12
20. กองพลทหารราบท่ี 3 
21. กองพันทหารมาท่ี 8  กองพลทหารราบท่ี 3
22. กองพันทหารราบท่ี 2  กรมทหารราบท่ี 3
      กองพลทหารราบท่ี 3
23. กรมทหารปนใหญท่ี 3 กองพลทหารราบท่ี 3
24. กองพันทหารปนใหญท่ี 103 
       กรมทหารปนใหญท่ี 3 กองพลทหารราบท่ี 3
25.กองพันทหารปนใหญท่ี 3 กองทหารปนใหญท่ี 3
      กองพลทหารราบท่ี 3
26.กองพันทหารปนใหญตอสูอากาศยานท่ี 2 
      กองพลทหารราบท่ี 3
27.กองรอยบิน  กองพลทหารราบท่ี 3
28.กองรอยกองบังคับการ  กองพลทหารราบท่ี 3
29.กองรอยทหารสารวัตร  กองพลทหารราบท่ี 3
30.กองรอยลาดตระเวนระยะไกลที่ 3 
      กองพลทหารราบท่ี 3



lสวนราชการในจังหวัดทีข่ึ้นตรงตอสวนกลาง สวนราชการ สวนราชการ สวนราชการ
กระทรวงกลาโหม ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ สวนทองถิ่น
31.กองรอยลาดตระเวนที ่3  กองพลทหารราบที่ 3 
32.กองพันทหารชางที ่3  กองพลทหารราบที่ 3
33.กองพลาธิการ  กองพลทหารราบที่ 3
34.กองสรรพาวุธเบา กองพลทหารราบที่ 3
35.กองพันเสนารักษที ่3 กองพลทหารราบที่ 3
36. กองพันทหารสื่อสารที่ 3 กองพลทหารราบที่ 3
37. กองบญัชาการชวยรบที่ 2
38. กองพันทหารสื่อสารที่ 22
       กองบญัชาการชวยรบที่ 2
39. กองบนิ 1 กองพลบินที ่2 กองบญัชาการกองทัพ
        อากาศ  
40. โรงพยาบาลคายสุรนารี กรมแพทย
       ทหารบก
รัฐวสิาหกิจ
   1. สํานักงานสงเคราะหทหารผานศึกเขต นม.
กระทรวงคมนาคม
   1. สํานักงานทางหลวงที่ 8
   2. แขวงการทางนครราชสีมา ที ่1
   3. แขวงการทางนครราชสีมา ที ่2
   4. สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา
   5. สถานีอุตุนิยมวิทยา อุทกโชคชัย
   6. สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(ปากชอง)
   7. สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา
   9. สํานักงานเจาทาภูมิภาคที่ 7
  10. สถานีเครื่องชวยการเดินอากาศ 
        NDB บริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย
11. การทาอากาศยานนครราชสีมา
12.ศูนยควบคุมการบิน  บริษัทวิทยุ
    การบินแหงประเทศไทย



ราชการในจังหวัดท่ีขึ้นตรงตอสวนกลาง สวนราชการ สวนราชการ สวนราชการ
สงักัดกระทรวงทบวง กรม อ่ืน ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ สวนทองถ่ิน
รัฐวิสาหกิจ
 1. สํานักงานการส่ือสารไปรษณีย เขต 3
 2. ศูนยโทรคมนาคมนครราชสีมา
 3. สถานีตรวจสอบและเฝาฟงวิทยุนครราชสีมา
 4. เขตโทรศัพทภาคตะวันออก เฉียงเหนือท่ี 3
 5. โทรศัพทจังหวัดนครราชสีมา
  6. ท่ีทําการกองจัดการเดินรถ เขต 2
  7. ท่ีทําการวิศวกรกํากับการ  กองลากเล่ือน เขตนครราชสีมา
  8. สาํนกังานขนสงสินคาและพัสดุภัณฑ สาขา นครราชสีมา
  9. บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)  นครราชสีมา
ทบวงมหาวิทยาลัย
   1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   2. ศูนยวิจัยขาวโพด ขาวฟางแหงชาติ (ม.เกษตร)
   3. สถานีวิจัยสุวรรณวาจกกสิกิจ (ม.เกษตร)
   4. สถานีวิจัยปากชอง (ม.เกษตร)
   5. สถาบันฝกอบรมและวิจัย อนามัยชนบท (ม.มหิดล)
   6. มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
   7. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)  สีค้ิว
กระทรวงพาณิชย
   1. สํานักงานการคาภายในจังหวัด
   2. สํานักงานประกันภัยจังหวัด
   3. สํานักงานทะเบียนการคาจังหวัด
   4. สํานักงานช่ัง ตวง วัด จังหวัด



ราชการในจังหวัดท่ีข้ึนตรงตอสวนกลาง สวนราชการ สวนราชการ สวนราชการ
สังกัดกระทรวง ทบวง กรมอ่ืน ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ สวนทองถ่ิน
กระทรวงยุติธรรม
1.  สํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 3
2.  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
3.  ศาลแขวงนครราชสีมา
4.  ศาลแขวงนครราชสีมา (พิมาย)
5.  ศาลจังหวัดนครราชสีมา
6.  ศาลจังหวัดบัวใหญ
7.  ศาลจังหวัดสีค้ิว
8.  ศาลจังหวัดสีค้ิว (ปากชอง)
9. สํานักงานบังคับคดีและวางทรัพยภูมิภาคท่ี 3
10. สํานกังานบงัคับคดีจังหวัด
11. สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
12. สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
13. สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลจังหวัดสีค้ิว
14. สํานักงานคุมประพฤติภูมิภาค 3
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
   1. สถานคุมครองและพัฒนา  อาชีพบานนารีสวัสด์ิ
   2. สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   3. ศูนยความปลอดภัยในการทํางาน นม.



ราชการในจังหวัดที่ขึ้นตรงตอสวนกลาง สวนราชการ สวนราชการ สวนราชการ
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลัอมระดับจังหวัด ระดับอําเภอ สวนทองถิ่น
  1. สถานีวิจัยส่ิงแวดลอมสะแกราช
  2. สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคท่ี 5
  3. ศูนยบริการโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สํานักงานพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
     และวัฒนธรรม เขตการศึกษา 11
2. สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด
3. โรงเรียนสุรนารีวิทยา
4. ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนนครราชสีมา
5. ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาจังหวัด
6. สาํนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 9
7. หอสมุดแหงชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9
8. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติมหาวีรวงศ
9. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพิมาย
10. อุทยานประวัติศาสตรพิมาย
11. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
12. วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยี  นครราชสีมา
13. วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
14. วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
15. วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา แหงที่ 2
16. วิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ  ปริสุทโธ
17. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
18. วิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา
19. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวนครราชสีมา
20. วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ



ราชการในจังหวัดท่ีข้ึนตรงตอสวนกลาง สวนราชการ สวนราชการ สวนราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ สวนทองถ่ิน
21. วิทยาลยัการอาชีพชุมพวง
22. วิทยาลยัการอาชีพพิมาย
23. วิทยาลยัการอาชีพปากชอง
24. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขต
      ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
25. สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
26. สถาบันการศึกษาและพัฒนาตอเน่ืองสิริธร
27. สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
28. ศูนยพลศึกษาและกีฬาจังหวัด
กระทรวงสาธารณสขุ
1. ศูนยระบาดวิทยาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
 2. ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 5 นครราชสมีา
 3. สํานักงานควบคุมโรคติดตอเขต 5 นม.
 4. ศูนยอนามัยส่ิงแวดลอมเขต 5 นครราชสมีา
 5. ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยนครราชสมีา
 6. ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงท่ี 15 นม.
7. ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงท่ี 17 ปากชอง
8. ศูนยสุขภาพจิต เขต 5 นครราชสมีา
9. โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา
10. วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสมีา
11. ศูนยชางบํารุงท่ี 5 นครราชสมีา



ราชการในจังหวัดท่ีข้ึนตรงตอสวนกลาง สวนราชการ สวนราชการ สวนราชการ
สาํนักนายกรัฐมนตรี ระดับจังหวัด ระดับอาํเภอ สวนทองถ่ิน
1. สถานีวิทยุกระจายเสยีงแหงประเทศไทย
    จังหวัดนครราชสมีา
รัฐวิสาหกิจ
1. สวนสตัวนครราชสมีา
 2. ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคตะวันออกเฉยีงเหนือนครราชสมีา
3. สาํนักงานการทองเท่ียวแหงประเทศไทย
    สาํนักงานภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ เขต 1
4. สาํนักงานทะเบียนธรุกิจทองเท่ียวและ
    มัคคุเทศกจังหวัด ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
5. สาํนักงานการกีฬาแหงประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
6. สถานีไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย
7. โครงการไฟฟาพลงัน้ําลาํตะคองแบบสบูกลบั
กระทรวงอตุสาหกรรม
1. ศูนยสงเสริมอตุสาหกรรม ภาคท่ี 6
2. ฝายพัฒนาน้ําบาดาล 1
สาํนักงานตํารวจแหงชาติ
1. ตํารวจภธูรภาค 3
2. กองบังคับการอาํนวยการ  ตํารวจภธูรภาค 3
3. กองกํากับการ 1 กองบังคับการอาํนวยการฯ
4. กองกํากับการ 2 กองบังคับการอาํนวยการฯ
5. กองกํากับการ 3 กองบังคับการอาํนวยการฯ
6. กองกํากับการ 4 กองบังคับการ  อาํนวยการฯ
7. กองกํากับการ 5 กองบังคับการ  อาํนวยการฯ
8. กองกํากับการสบืสวนสอบสวน  ตํารวจภธูรภาค 3
9. โรงเรียนตํารวจภธูรภาค 3
10. แผนก 5 กองกํากับการ 3 กองบังคับการ 
      ตํารวจทองเท่ียว
11. สถานีตํารวจทางหลวง 1 กองกํากับการ 4



ราชการในจังหวัดท่ีข้ึนตรงตอสวนกลาง สวนราชการ สวนราชการ สวนราชการ
สังกัดกระทรวง ทบวง กรม อ่ืน ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ สวนทองถ่ิน
12. สถานีตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ 1
  สภากาชาดไทย
1.  สํานักงานเหลากาชาดจังหวัด
2. สถานีกาชาดท่ี 4
3. ภาคบริการโลหิตแหงชาติท่ี 5
หนวยงานอิสระ
1. สํานักงานคณะกรรมการการเลอืกตั้ง ประจํา 
 จังหวัดนครราชสีมา
2. สํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาคท่ี 4
3. สํานักงานอัยการเขต 3
4. สํานักงานอัยการจังหวัด
5. สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีศาลสูงเขต 3
6. สํานักงานอัยการประจําศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
7. สํานักงานอัยการประจําศาลจังหวัดสค้ิีว
8. สํานักงานอัยการประจําศาลจังหวัดสค้ิีว  (ปากชอง)
9. สํานักงานอัยการประจําศาลจังหวัดบัวใหญ
10. สํานักงานอัยการประจําศาลแขวงนครราชสมีา
11. สํานักงานอัยการประจําศาลแขวงนครราชสมีา  (พิมาย)



การเลือกต้ัง
จงัหวดันครราชสีมา มีสถิติการเลือกตั้ง 5 ประเภท คือ สมาชิกวุฒิสภา  สภาสมาชิกสภาผู

แทนราษฎร  สมาชิกสภาจังหวัด สมาชกิสภาเทศบาล และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตํ าบล ดังนี้
การเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (17 พฤศจิกายน 2539) มีผูมาใชสิทธิในระดับ

ปานกลาง คือรอยละ 62.31 เปนอันดับท่ี 52 ของประเทศ มีบัตรเสีย 3.46
การเลอืกตัง้สมาชิกสภาจังหวัด  พ.ศ.2543 มีผูมาใชสิทธิในระดับปานกลาง คือรอยละ

55.37  มีบัตรเสียรอยละ 4.12
การเลือกตัง้สมาชกิสภาองคการบริหารสวนต ําบล  135 แหง(10 มิถุนายน  2543) มีผูมาใช

สิทธใินระดับปานกลาง คือรอยละ 62.72  มีบัตรเสียรอยละ 2.04
                             การเลือกตัง้สมาชกิสภาเทศบาล  2  เทศบาล ( 16 มกราคม  2543 ) มีผูมาใชสิทธิ
ในระดับปานกลาง คือรอยละ 59.23  มีบัตรเสียรอยละ 2.19
                              การเลือกตัง้สมาชกิสภาเทศบาลนครนครราชสีมา   ( 29 มกราคม  2543) มีผูมาใชสิทธิ
ในระดับปานกลาง คือรอยละ 60.63  มีบัตรเสียรอยละ 5.48
                               การเลือกตัง้สมาชกิสภาเทศบาล  4  เทศบาล ( 11 มีนาคม  2543 ) มีผูมาใชสิทธิ
ในระดับปานกลาง คือรอยละ 71.19  มีบัตรเสียรอยละ 4.38
                               การเลือกตัง้สมาชกิสภาเทศบาล  1  เทศบาล ( 8 เมษายน  2543 ) มีผูมาใชสิทธิ
ในระดับปานกลาง คือรอยละ 63.86  มีบัตรเสียรอยละ 4.75
                               การเลือกตัง้สมาชกิสภาเทศบาล  1  เทศบาล ( 22 เมษายน  2543 ) มีผูมาใชสิทธิ
ในระดับปานกลาง คือรอยละ 64.34  มีบัตรเสียรอยละ 4.93
                               การเลือกตัง้สมาชกิวุฒิสภา ( 4 มีนาคม  2543 ) มีผูมาใชสิทธิในระดับปานกลาง คือ
รอยละ 70.14   มีบัตรเสียรอยละ  2.39
                               การเลือกตัง้สมาชกิวุฒิสภา ( 29 เมษายน  2543 ) มีผูมาใชสิทธิในระดับปานกลาง คือ
รอยละ 54.15  มีบัตรเสียรอยละ  3.10
                               การเลือกตัง้สมาชกิวุฒิสภา ( 4 มิถุนายน  2543 ) มีผูมาใชสิทธิในระดับปานกลาง  คือ
รอยละ 36.40  มีบัตรเสียรอยละ   2.7



แผนภูมิแสดงการเลือกตั้ง ส.ว. , ส.ส., ส.จ., ส.ท. และ สมาชกิสภา อบต.

การเลือกตั้ง

สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภา อบต.

พ.ศ.2543(4 มี.ค.43)     พ.ศ.2518 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง   พ.ศ.2523 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง  พ.ศ.2523 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง  พ.ศ.2539 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง 1,815,571 คน     866,761 คน ผูมาใชสิทธิ   830,974 คน ผูมาใชสิทธิ  48.585 คน ผูมาใชสิทธิ  629,815 คน ผูมาใชสิทธิ
ผูมาใชสิทธ ิ1,274,810 คน (70.14%)     40.93 % (61)   37.35 % (24)  40.58 % (16)  56.22 % (54)
พ.ศ.2543(29เม.ย.43)     พ.ศ.2519 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง   พ.ศ.2528 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง  พ.ศ.2528 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง  พ.ศ.2540 (11 พ.ค.40) ผูมี
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง 1,815,571 คน     856,167 คน ผูมาใชสิทธิ   795,760 คน ผูมาใชสิทธิ  116,895 คน ผูมาใชสิทธิ  สิทธิเลือกตั้ง 371,232 คน
ผูมาใชสิทธ ิ938,205 คน (54.14%)     38.31 % (69)   60.37 % (18)  37.40 % (60)  ผูมาใชสิทธ ิ61.20 % (50)
พ.ศ.2543(4 มิ.ย.43)     พ.ศ.2522 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง   พ.ศ.2533 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง  พ.ศ.2533 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง  พ.ศ.2542 (18 ก.ค. 42)
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง 1,815,571 คน     779,768 คน ผูมาใชสิทธิ   829,190 คน ผูมาใชสิทธิ  109,544 คน ผูมาใชสิทธิ  ผูมีสิทธิเลือกตั้ง 146,474 คน
ผูมาใชสิทธ ิ861,289  คน (38.40%)     52.35 % (21)   61.33 % (18)  62.40 % (18)  ผูมาใชสิทธ ิ91,632 คน

    พ.ศ.2526 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง   พ.ศ.2538 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง  พ.ศ.2538 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง  62.56% (  )
    946,852 คน ผูมาใชสิทธิ   1,231,965 คน ผูมาใชสิทธิ  120,686 คน ผูมาใชสิทธิ
    51.42 % (10)   52.37 % (42)  45.91 % (54)
    พ.ศ.2529 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ.2543 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ.2542 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
    87,213 คน ผูมาใชสิทธิ 106,406 คน ผูมาใชสิทธิ 133,024 คน ผูมาใชสิทธิ
    77.72 % (7) 60.63% 74,954 คน   ( 56.35% )
    พ.ศ.2531 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ.2542 (21.พ.ย.2542)
    956,418 คน ผูมาใชสิทธิ ผูมีสิทธิเลือกตั้ง 43,201 คน
    77.25 % (13) ผูมาใชสิทธ ิ28,148 คน (85.16%)
    พ.ศ.2535 (22 มี.ค.35)ผูมีสิทธิ พ.ศ.2542 (25 ธ.ค.2542)
    เลือกตั้ง 1,164,926 คน ผูมาใช ผูมีสิทธิเลือกตั้ง 17,870 คน
    สิทธ ิ67.89 % (16) ผูมาใชสิทธ ิ12,716 คน (71.16%)
    พ.ศ.2535 (13 ก.ย.35) ผูมีสิทธิ พ.ศ.2543 (16 ม.ค.2543)
    เลือกตั้ง 1,176,227 คน ผูมาใช ผูมีสิทธิเลือกตั้ง 5,067 คน
    สิทธ ิ70.49 % (14) ผูมาใชสิทธ ิ3,001 คน (59.23%)
    พ.ศ.2538 (2 ก.ค.38) ผูมีสิทธิ พ.ศ.2543 (29 ม.ค.2543)
    เลือกตั้ง 1,503,868 คน ผูมาใช ผูมีสิทธิเลือกตั้ง 106,406 คน
    สิทธ ิ65.34 % (25) ผูมาใชสิทธ ิ64,510 คน (60.63%)
    พ.ศ.2539 (17 พ.ย.39) ผูมีสิทธิ พ.ศ.2543 (11 มี.ค.2543)
    เลือกตั้ง 1,609,836 คน ผูมาใช ผูมีสิทธิเลือกตั้ง 23,999 คน
    สิทธ ิ62.31 % (52) ผูมาใชสิทธ ิ17,085 คน (71.19%)

พ.ศ.2543 (8  เม.ย.2543)
  (  ) = ลําดับที่ของผูมาใชสิทธิเปรียบเทียบทั่วประเทศ ผูมีสิทธิเลือกตั้ง 2,836 คน
           ที่มา : กรมการปกครอง ผูมาใชสิทธิ1,811 คน (63.86%)

พ.ศ.2543 (22 เม.ย.2543)
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง 4,186 คน
ผูมาใชสิทธ ิ2,638 คน (64.34%)



ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด
สภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมาในป 2540   พบวา ประชากรมีรายไดเฉลี่ยตอหัว 39,826

บาทตอป   เปนอันดับ 41  ของประเทศ  โดยทั้งจังหวัดมีผลิตภัณฑมวลรวม 102,391.964  ลานบาท รายไดสวน
ใหญข้ึนอยูกับสาขาอุตสาหกรรมมากท่ีสุด รอยละ 21.89 คิดเปนมูลคา  22,415.263 ลานบาท รองลงมาเปน
สาขาการเกษตร   รอยละ  17.82  คิดเปนมูลคา 18,246.003  ลานบาท และสาขาบริการ  รอยละ15.68   คิด
เปนมลูคา 16,053.640 ลานบาท   อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจรอยละ  1.64
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แผนภมิูผลิตภณัฑมวลรวมจังหวัด ป 2540

 เกษตร
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เงินฝากและสินเชื่อ
เงนิฝากของจังหวัดนครราชสีมา ในชวงป 2538 - 2542 พบวา มีแนวโนมเพิ่มขึ้น  โดยมีอัตราเพิ่มเฉล่ีย

รอยละ  3.89  ตอป  ยอดเงินฝากของจังหวัดสูงสุดในป 2541 (50.024 พันลานบาท) มอีตัราเพิ่ม คิดเปนรอยละ
3.79 ยอดตํ ่าสุดในป 2538 (40.147 พันลานบาท) มีอัตราเพิ่ม คิดเปนรอยละ  20.38   ป 2542 มียอดเงินฝาก
47.956  พันลานบาท (รอยละ  2.98  ของประเทศ)  เปนอันดับท่ี 8  ของประเทศ โดยในชวงเดือนกุมภาพันธ มี
ยอดเงนิสูงสุด (50.268  พันลานบาท) มีอัตราเพิ่ม คิดเปนรอยละ  0.34

สินเชือ่ในชวงป 2538 - 2542  มีแนวโนมลดลง   โดยมีอัตราลดเฉล่ีย รอยละ  0.120   ยอดเงินสูงสุดใน
ป 2540 (51.153  พันลานบาท) มีอัตราเพิ่ม คิดเปนรอยละ  2.30  ยอดเงินตํ่ าสุด ในป 2542  (40.490  พันลาน
บาท) มอีตัราลด  คิดเปนรอยละ 10.71   ป 2542 มียอดเงินสินเชื่อ 40.490  พันลานบาท  (รอยละ 3.53  ของ
ประเทศ ) เปนอันดับ 7  ของประเทศ

อตัราสวนสินเชื่อตอเงินฝาก ในป 2542  ณ เดือนมกราคม มีอัตราสวนสูงสุด คิดเปนรอยละ 90.13
ของเงนิฝาก (มียอดเงินสินเชื่อ 45.153   พันลานบาท และยอดเงินฝาก 50.095  พันลานบาท) อัตราสวนตํ่ าสุด
ณ เดอืนธนัวาคม คิดเปนรอยละ 84.43  ของเงินฝาก (มียอดเงินสินเชื่อ 40.490  พันลานบาท และยอดเงินฝาก
47.956   พันลานบาท)

แผนภูมิแนวโนมของเงินฝากและสนิเชือ่ ป 2538 - 2542
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แผนภูมิแสดงยอดเงินฝากและสินเชื่อ ป 2542

47.95650.095 50.268 49.853
49.883 50.210 49.952 49.601 49.878 49.926 49.583 49.556

40.490
45.153 44.514 44.593 44.233 43.982 44.123 43.60443.119 42.349 42.661 41.943

0

20

40

60

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

(เดือน)

เงิน
ฝา
ก/ส
ินเช
ื่อ (
พัน
ลา
นบ
าท

)

เงินฝาก เงินใหสินเชื่อ

ที่มา  :  ธนาคารแหงประเทศไทย



สถานประกอบการและลูกจาง
ในป 2542 จงัหวดันครราชสีมามีจ ํานวนสถานประกอบการทั้งหมด 6,214 แหง เพิ่มขึ้นจากป

ท่ีแลว 94  แหง มีจ ํานวนลูกจางทั้งหมด 138,572 คน เพิ่มขึ้น  1,557 คน หรือรอยละ 1.14 จากปที่แลว

แผนภมิูแสดงจาํนวนสถานประกอบการ ป 2537  -  2542
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ที่มา : สํ านักงานสวสัดกิารและคุมครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
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แผนภูมิแสดงจํานวนลูกจาง ป 2535 - 2542
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ผูสมัครงาน ตํ าแหนงงานวาง และการบรรจุงาน
ในป 2542 จงัหวัดนครราชสีมามีสถิติผูสมัครงานทั้งสิ้น 10,411 คน ชาย 4,542 คน (43.63%)

หญิง 5,869 คน (56.37%) ลดลงรอยละ  13.82  เมื่อเทียบกับปกอน
ต ําแหนงงานวางรวมทั้งสิ้น 8,014 ตํ าแหนง ชาย 3,713 ตํ าแหนง (46.33%) หญิง 4,301 ตํ าแหนง

(53.67 %)  ลดลงรอยละ  54.01   จากปที่แลว
การบรรจงุานรวมทั้งสิ้น  2,899 คน ชาย 1,328 คน(45.81%) หญิง 1,571 คน (54.19%) ลดลงรอยละ

38.30  จากปท่ีแลว  โดยมีบรรจุงานรอยละ  27.84    ของผูสมัครงาน   และรอย  36.17   ของต ําแหนงงานวาง
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจํานวนผูสมัครงาน ตําแหนงงานวาง และการบรรจุงาน
ป 2538 - 2542

ผูสมัครงาน ตําแหนงงานวาง
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���� การบรรจุงาน



การใชพ้ืนท่ีและการถือครองท่ีดินทางการเกษตร
จงัหวดันครราชสีมา มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 12,808,728 ไร จากขอมูลป 2542 การใชสวนใหญเปนพื้นที่เพื่อ

การเกษตร 9,763,268 ไร (76.22%)  พ้ืนท่ีปาไม 1,411,062 ไร (11.02%)  ท่ีเหลือเปนพ้ืนท่ีไมไดจํ าแนก
1,634,398 ไร  (12.76%)
              การถือครองที่ดินทางการเกษตร  ในป 2538 มีพื้นที่เพื่อการเกษตรจ ํานวน  7,827,893 ไร  สวนใหญ
พ้ืนท่ี เกษตร เปนของเกษตรกรเอง  6,644,118  ไร (84.88% ของพ้ืนท่ีการเกษตร) และยังเปนกรรมสิทธิ์ของตน
เองโดยสมบูรณ (ไมไดจํ านอง/ขายฝาก) 5,809,486 ไร  (74.22%)   ไดจํ านองขายฝากไดแลว 834,632 ไร
(10.66%) ท่ีเหลือเปนพ้ืนท่ีของคนอ่ืน 1,183,775 ไร  (15.12%) ซึง่สวนใหญเปนพื้นที่เชาผูอื่น  700,505 ไร
(8.95%)
ที่มา : สํ านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ

การออกเอกสารสิทธ ิป 2543  มีพ้ืนท่ีออกเอกสารสิทธิแลว 6,080,800  ไร (47.47% ของพื้นที่จังหวัด)
เปนเอกสารสิทธิประเภทโฉนด 3,484,108 ไร (57.30 % ของพ้ืนท่ีออกเอกสารสิทธิแลว) และเปนเอกสารสิทธิอ่ืน
(น.ส.3 ก, น.ส.3 และใบจอง) 2,596,692 ไร  (42.70%)
ที่มา : สํ านกังานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา 30 พฤษภาคม 2543

ตารางแสดงการใชที่ดิน ป 2542

รายการ พ้ืนท่ี (ไร) รอยละของพ้ืนท่ี รอยละของพ้ืนท่ี
 ท้ังจังหวัด การเกษตร

1. พ้ืนท่ีท้ังจังหวัด 12,808,728 100 -
2. พ้ืนท่ีปาไม 1,411,062 11.02 -
3. พ้ืนที่การเกษตร 9,763,268 76.22 100
    3.1  พ้ืนท่ีเพาะปลูก
      3.1.1 พ้ืนท่ีทํานา 4,303,784 33.6 44.08
      3.1.2 พ้ืนท่ีปลูกพืชไร 4,286,749 33.47 43.91
      3.1.3 พ้ืนท่ีปลูกพืชสวน 548,164 4.28 5.61
      3.1.4 พ้ืนท่ีปลูกพืชอ่ืน ๆ 100,666 0.79 1.03
      3.1.5 พ้ืนท่ีทุงหญาเลี้ยงสัตว 523,905 4.09 5.37
4. พ้ืนท่ีไมไดจําแนก 1,634,398 12.76 -

ที่มา : 1.  สํ านักงานปาไมจังหวัดนครราชสีมา
          2. - 2.1 สํ านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
              - 2.2 สํ านักงานปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมา
         



หมายเหต ุ การสํ ารวจ Zoning หมายถึง  การจดัทํ าเขตสงเสริมการเกษตร  การจ ําแนกเขตการใชที่ดิน โดยแยก
พ้ืนท่ีปา ชมุชน เมือง ออกวาพื้นท่ีใดเหมาะสํ าหรับปลูกพืชอะไร โดยใชภาพถายดาวเทียมรวมกับแผนที่ทหาร
แผนท่ีชลประทาน   แลวประมวลผลพ้ืนท่ีโดยใชคอมพิวเตอร (โดยกรมสงเสริมการเกษตร จางบริษทัด ําเนินการ)

การใชพ้ืนท่ี ป 2542

พื้นที่การเกษตร
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พื้นที่ไมไดจําแนก
12.76%

พื้นที่ปาไม
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พื้นที่ปาไม พื้นที่ไมไดจําแนก พื้นที่การเกษตร

ลักษณะการถือครองที่ดินทางการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

ของตนเอง
74.22%

รับจํานอง
0.96%

รับขายฝาก
0.10%ไดทําฟรี

5.11%

เชาผูอื่น
8.95%

ขายฝาก
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จํานองผูอื่น
10.58%

ของตนเอง จํานองผูอื่น ขายฝาก เชาผูอื่น รับจํานอง รับขายฝาก ไดทําฟรี

แผนภูมิแสดงการออกเอกสารสิทธิ ป 2543
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19.17% ใบจอง

0.32%

โฉนด น.ส. 3 ก. น.ส. 3 ใบจอง



พืชเศรษฐกิจของจังหวัด
พืชเศรษฐกจิท่ีสํ าคัญของจังหวัดนครราชสีมา ที่มีการเพาะปลูกมาก  ชนิด ไดแก
1. ขาวนาป จากสถิติการเพาะปลูกป 2537 - 2542  พบวาปริมาณผลผลิตมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน  กลาวคือ

ในป 2542/43 ผลิตได 1,577,368 ตัน  เพิ่มขึ้นจากป 2541/42 จํ านวน 409,300 ตัน  (คิดเปน รอยละ 35.04)
และมเีน้ือท่ีเพาะปลูกในป 2542/2543  เปนจ ํานวน 3,601,237 ไร  เพิ่มขึ้นจากป 2541/2542 เปนจ ํานวน
88,105 ไร (คิดเปน รอยละ 2.51)

2.มนัสํ าปะหลัง  จากสถิติการเพาะปลูกป 2537 - 2542 พบวาปริมาณผลผลิตมีแนวโนมไมชัดเจน
กลาวคอื  ในป 2542  ผลิตไดจ ํานวน 3,667,218 ตัน  เพิ่มขึ้นจากป 2541  เปนจ ํานวน 513,987 ตัน  หรือคิดเปน
รอยละ 16.30 โดยมีพื้นที่เพาะปลูกในป 2542 เปนจ ํานวน  1,720,950  ไร  เพิ่มขึ้นจากป 2541  เปนจ ํานวน
305,038 ไร  (คิดเปน รอยละ 21.54)

3.ออย   จากสถิติการเพาะปลูกป 2541/42 มีพ้ืนท่ีปลูก  709,959  ไร  พื้นที่เก็บเกี่ยว 681,248 ไร
ผลิตไดจ ํานวน  5,701,364  ตัน  เมื่อเปรียบเทียบกับป 2540/41  มีพ้ืนท่ีเพาะปลูก 735,280  ไรพื้นที่เก็บเกี่ยว
684,788  ไร  ผลิตไดจ ํานวน  5,891,915  ตัน  พบวาในป 2542/43  มีพื้นที่การเพาะปลูกลดลงจากป 2540/41
จ ํานวน  25,321  ไร  (คิดเปน  รอยละ 3.44)  และมปีริมาณผลผลิตลดลง  จากป 2540/41  จํ านวน  190,551
ตนั  (คดิเปน  รอยละ  3.23)  (สํ าหรับขอมูล ป 2542/43 อยูระหวางรวบรวมและวิเคราะหขอมูล)
              4. ขาวโพดเลี้ยงสัตว   จากสถิติการเพาะปลูก ป 2542/43 มีพ้ืนท่ีเพาะปลูก  1,001,649  ไร  พื้นที่เก็บ
เกีย่ว  961,384  ไร ผลิตไดจ ํานวน  517,224  ตัน  เมื่อเปรียบเทียบกับป 2541/42 มีพ้ืนท่ีปลูก 1,115,554 ไร
พ้ืนท่ีเกบ็เกีย่ว  1,047,140  ไร  ผลิตไดจ ํานวน  549,842  ตัน  พบวาในป 2542/43 มีพ้ืนท่ีการเพาะปลูกลดลง
จากป  2541/42  จํ านวน  113,905  ไร (คิดเปน รอยละ 10.21) และมปีริมาณผลผลิตลดลงจากป 2541/42
จ ํานวน  32,618  ตัน (คิดเปน รอยละ  5.93)
ที่มา : สํ านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา  มิถุนายน 2543
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แผนภูมิแสดงผลผลิตขาวนาป ป 2537 - 2542
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  ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผนภูมิแสดงเนื้อที่เพาะปลูกขาวนาป ป 2537 - 2542
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สหกรณ การรวมกลุมและแหลงเงินทุนในทองถิ่น
สหกรณ

ณ วนัที ่1 มกราคม 2543 จังหวัดนครราชสีมามสีหกรณทั้งสิ้น 117 สหกรณ สมาชกิ
299,959 คน เปนสหกรณภาคการเกษตร 79 สหกรณ (67.52%) สมาชกิ 246,577 คน (82.20%) และเปน
สหกรณนอกภาคการเกษตร 38 สหกรณ (32.48%) สมาชกิ 53,382 คน (17.80%) ซึ่งจ ําแนกตามประเภท
โดยเรียงตามลํ าดับ ดังนี้
สหกรณภาคการเกษตร

1. สหกรณการเกษตร 76 สหกรณ สมาชกิ 244,230 คน (รวมชุมนมุสหกรณการเกษตร
ระดับจังหวัด)

2. สหกรณประมง  1 สหกรณ สมาชกิ 52 คน
3. สหกรณนิคม     2 สหกรณ สมาชกิ 2,295 คน

สหกรณนอกภาคการเกษตร
1.  สหกรณออมทรัพย 22 สหกรณ สมาชกิ 37,357 คน
2.  สหกรณรานคา 8 สหกรณ สมาชกิ 15,429 คน
3.  สหกรณบริการ 8 สหกรณ สมาชกิ 596 คน

การรวมกลุมและแหลงเงินทุนในทองถิ่น
เพ่ือยกฐานะเศรษฐกิจของประชาชนใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น  จึงสงเสริมการใชแหลงเงินทุนในทองถิ่น

สํ าหรับการประกอบอาชีพ พัฒนาการลงทุนการผลิตและการตลาด ตลอดจนการบริหารการจัดการเชิงธุรกิจใน
หมูบาน โดยการรวมกลุมเพื่อชวยเหลือกัน ซึ่งไดดํ าเนินการ ดังนี้

1.  จดัตั้งกลุมอาชีพ 303 กลุม สมาชกิ 6,405 คน
                   - กลุมอาชีพดานการเกษตร 214 กลุม สมาชกิ 4,559 คน
                   - กลุมอาชีพดานชาง  3 กลุม สมาชกิ  63  คน

     - กลุมอาชีพดานอตุสาหกรรมในครัวเรือน 25 กลุม สมาชกิ 525 คน
                   - กลุมอาชีพดานหัตถกรรม 61 กลุม 1,258 คน

2.  จดัตัง้กลุมออมทรัพย 1,891 กลุม สมาชกิ 125,114 คน เงนิสะสม 134,344,038 บาท
              3.  จัดตั้งศูนยสาธิตการตลาดในเขตตํ าบล 91 แหง

4.  จัดตั้งยุงฉาง 9 แหง
5.  จัดตั้งธนาคารขาว 624 แหง

ท่ีมา : 1. สํ านักงานสหกรณจังหวัดนครราชสีมา
          2. ขอมูลการรวมกลุมและแหลงเงินทุนในทองถ่ิน สํ านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา



ถนน
ในป พ.ศ. 2543 จังหวัดนครราชสีมา มีระยะทางถนนที่กอสรางแลวเสร็จ ที่อยูในความรับผิดชอบของ

สํ านักงานเรงรัดพัฒนาชนบทและกรมโยธาธกิาร รวมทั้งสิ้น 3,876.311 กม. เปนถนนในความรับผิดชอบของ
สํ านักงานเรงรัดพัฒนาชนบท 2,196.497 กม.และกรมโยธาธกิาร 1,679.814 กม. ถนนดังกลาวสวนใหญเปน
ถนนลูกรัง 1,185.329 กม. (30.58%) นอกนั้นเปนถนนลาดยาง 2,362.84 กม.(60.96%) และคอนกรีต 328.142
กม.(8.46%)

ตารางแสดงระยะทางถนนของจังหวัด จํ าแนกตามหนวยงานรับผิดชอบและประเภทผิวจราจร
รายละเอียด กม. %

ระยะทางถนนที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท 2,196.497      100
ลูกรัง 1,033.529      47.05
ลาดยาง 1,159.000      52.77
คอนกรีต 3.968             0.18
ระยะทางถนนท่ีอยูในความรับผิดชอบของกรมโยธาธกิาร 1,679.814      100
ลูกรัง 151.800         9.04
ลาดยาง 1,203.840      71.66
คอนกรีต 324.174         19.3
รวมระยะทางถนนทั้งหมด (สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท และกรมโยธาธิการ) 3,876.311      100
ลูกรัง 1,185.329      30.58
ลาดยาง 2,362.840      60.96
คอนกรีต 328.142         8.46

ที่มา : สํ านักงานเรงรัดพัฒนาชนบทจังหวดันครราชสีมา และสํ านักงากนโยธาธกิารจงัหวัดนครราชสีมา



แหลงนํ้ า
1. น้ํ าอุปโภคบริโภค
     ป 2542 จงัหวัดนครราชสีมา มีประชากรในเขตเมือง ไดแก เทศบาล 4 แหง ประชากร

244,211 คน มคีวามตองการใชนํ ้า 50,063,255 ลิตร/วัน เขตสุขาภิบาล 42 แหง ประชากร 266,406 คน
มคีวามตองการใชน้ํ า 54,613,230 ลิตร/วัน เขตชนบท อํ าเภอ กิ่งอํ าเภอ ประชากร 2,030,045 คน มีความ
ตองการใชน้ํ า 101,502,250 ลิตร/วัน รวมความตองการใชนํ ้า จํ านวน 206,178,735 ลบ.ม./วัน

2. น้ํ าเพื่อการเกษตร
     แหลงน้ํ าทีป่ระชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาใชเพื่อการเกษตร ประกอบดวย บอบาดาลสวนตัว

24,508 บอ บอบาดาลสาธารณะ 5,624 บอ (จากขอมูล กชช.2 ค ป 2539) และบอท่ีมีเคร่ืองสูบน้ํ า 30 แหง
สระ 10,388 แหง ฝาย 585 แหง และคลองชลประทานสงน้ํ า 195 แหง ซึ่งประชาชนมีการใชประโยชนจากแหลง
น้ํ าเหลาน้ีในฤดูแลง 45,542 ครัวเรือน ในพ้ืนท่ี 257,506 ไร (ขอมูลแหลงน้ํ าระดับหมูบาน ป 2535  กองประสาน
การพัฒนาชนบท สศช.) ปริมาณความตองการใชนํ ้าเพื่อการเกษตร จํ านวน  8,532,438,306  ลบ.ม./ป

3. ระบบน้ํ าประปา
     3.1 จงัหวัดนครราชสีมา มีจ ํานวนหมูบานที่มีนํ้ าประปาใช 1,866 หมูบาน ไมมีน้ํ าประปาใช

1,285 หมูบาน คิดเปนรอยละ 59.21, 40.78 ของหมูบานทั้งหมด ตามลํ าดับ (จากขอมูล กชช.2 ค ป 2539)
                    3.2 ประปาในเขตเมือง  ป 2543 จังหวัดนครราชสีมา มีจ ํานวนที่ท ําการประปาสวนภูมิภาค10 แหง
ซึง่จ ําหนายน้ํ าในเขตเทศบาล 22 เขต จํ านวน ประชากร 286,352 คน  มีผูใชนํ้ า 49,899 ราย ปริมาณน้ํ าผลิต
13,366,073 ลบ.ม. ปริมาณน้ํ าจํ าหนาย 7,031,815 ลบ.ม. และปริมาณน้ํ าสูญเสียรอยละ 47.39  และการ
ประปาเทศบาลนครนครราชสีมา ปริมาณการผลิต  วันละ 80,000 ลบ.ม. ผูใชนํ้ าจํ านวน 34,472 ราย  มีปญหา
ปริมาณการผลิตไมเพียงพอ

4.  แหลงน้ํ าตามธรรมชาติ (จากขอมูลแหลงน้ํ าระดับหมูบานป 2535 กองประสานการพัฒนาชนบท
สศช.)

     จงัหวดันครราชสีมา มีลุมน้ํ าธรรมชาติที่สํ าคัญ 9 ลุมน้ํ า คือ ลุมน้ํ ามูล ลํ ามาศตอนตน  ลํ ามาศตอน
ปลาย  ลํ ามลูบนลํ าพระเพลิง ลํ าตะคอง ลํ าเชียงไกร ลํ าสะแทด ลํ าชี และมีแมน้ํ า หวย ลํ าธาร คลอง
1,688 สาย ซึง่ในจ ํานวนนี้มีที่ใชงานไดในฤดูแลง 1,677 สาย มีหนอง บึง 1,028 แหง ที่มีสภาพใชงานไดในฤดู
แลง 1,015 แหง มีนํ ้าพ ุน้ํ าซับ 34 แหง ที่มีสภาพใชงานไดในฤดูแลง 34 แหง

5. แหลงน้ํ าชลประทาน
    แหลงน้ํ าชลประทานท่ีมีอยูภายในจังหวัด ประกอบดวย แหลงน้ํ าตามโครงการขนาดใหญ และขนาด

กลาง โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดํ าริ และโครงการขนาดเล็ก ท่ีสรางเสร็จแลว ถึงส้ินปงบประมาณ 2542
รวม  522  โครงการ   สามารถเก็บกักนํ ้าได 1,249.36 ลาน ลบ.ม.    และมีพื้นที่ที่ไดรับประโยชนจากโครงการ
988,975 ไร  หรือรอยละ 10.13  ของ พท.ถอืครองทางการเกษตรของจังหวัด  9,763,268 ไร ในป 2538

6. สถานีสูบน้ํ าดวยไฟฟา
     จนถึงส้ินปงบประมาณ 2542 กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน ไดดํ าเนินการจัดตั้งสถานีสูบนํ ้าดวย

ไฟฟา ในจังหวัดนครราชสีมาแลว จํ านวน 41 สถานี พื้นที่โครงการ 96,500 ไร  เพ่ือประโยชนในดานเกษตรกรรม
และขจดัปญหาความแหงแลง ของพื้นที่ที่อยูนอกเขตชลประทาน



7.  สรุปพ้ืนท่ีและจํ านวนราษฎรที่ประสบปญหาภัยแลง ป 2543
     ป 2543 จังหวัดนครราชสีมา มีพ้ืนท่ีท่ีประสบภัยแลง 958 หมูบาน 213 ตํ าบล 24 อํ าเภอ 2 กิ่ง

อํ าเภอ และมีราษฎรเดือดรอน 573,855 คน 
ที่มา : ท่ีทํ าการปกครองจังหวัดนครราชสีมา  (ฝายกิจการพิเศษ) เมษายน 2543

ตารางโครงการชลประทานของจังหวดัท่ีสรางเสร็จแลวถงึปงบประมาณ 2542
โครงการ (ลาน ลบ.ม.) ไดรับประโยชน (ไร) ถือครองทางการเกษตร

1. ขนาดใหญ 5 1,015.31 561,700 5.75
2.ขนาดกลาง 47 179.12 108,915 1.12
และโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ

3.   ขนาดเล็ก 470 54.93 318,360 3.26
รวม 522 1,249.18 988,975 10.13

ที่มา : โครงการชลประทานนครราชสีมา  มิถุนายน 2542
หมายเหต ุ  : พืน้ทีถ่อืครองทางการเกษตรเปนขอมูลป 2538



ตารางแสดงท่ีต้ังและสถานีสูบน้ํ าดวยไฟฟาของจังหวัดสะสมถึงป 2542
ลําดบัท่ี ชือ่สถานี แหลงน้ํา ตําบล อําเภอ พ้ืนที่โครงการ
1 สม มูล ชางทอง เฉลิมพระเกียรติ 3,100
2 หนองยาง มูล หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ 3,000
3 ดานกะตา มูล พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ 800
4 โนนไมแดงเหนือ (16) มูล ทาชาง เฉลิมพระเกียรติ 3,000
5 หนองบัวรี(ใหม) มูล ทาชาง เฉลิมพระเกียรติ 2,000
6 โสง มูล หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ 2,000
7 โนนประดู ชี บานเหล่ือม บานเหล่ือม 3,500
8 เหล่ือม ชี บานเหล่ือม บานเหล่ือม 3,000
9 แกงขาม ชี แกงสนามนาง แกงสนามนาง 3,500
10 แกงโก ชี แกงสนามนาง แกงสนามนาง 3,500
11 สีสุก ชี สีสุก แกงสนามนาง 3,800
12 โมกมัน ชี บึงสําโรง แกงสนามนาง 3,500
13 หนองสะเดา ชี แกงสนามนาง แกงสนามนาง 1,500
14 โนนฟกทอง ชี สีสุก แกงสนามนาง 1,200
15 แกงสนามนาง ชี โนนสําราญ แกงสนามนาง 3,000
16 ปารัง มูล ลํามูล โนนสูง 4,000
17 หนองแปลน บึงพระ ทาลาดขาว โชคชัย 900
18 ดอนเขวา ลําสะแทด ชีวาน พิมาย 1,000
19 จารยตํารา มูล ทาหลวง พิมาย 2,200
20 หนองบัววง มูล ขุย กิ่ง อ.ลําทะเมนชัย 1,500
21 ทองหลาง มูล ทองหลาง จักราช 1,500



ลําดบัท่ี ชือ่สถานี แหลงน้ํา ตําบล อําเภอ พ้ืนที่โครงการ
22 โนนไมแดง ม.8 ลําฆองระวัง ศรีละกอ จักราช 1,500
23 เหมสูง มูล ทองหลาง จักราช 3,000
24 ทองหลาง มลู ทองหลาง จกัราช 1,500
25 โคกพระ มูล หนองพวง จักราช 3,000
26 หนองหัวคน มูล กระเบื้องนอก กิ่ง อ.เมืองยาง 3,200
27 นางออ มูล เมืองยาง กิ่ง อ.เมืองยาง 3,200
28 หนองสําโรง มลู กระเบ้ืองนอก กิ่ง อ.เมืองยาง 3,700
29 ดอนอีลุม ลําสะแทด ตลาดไทร ประทาย 3,500
30 ดอนทะยุง ลําจักราช สารภี หนองบุนนาก 1,000
31 หัวทํานบ ลํามาส กงรถ หวยแถลง 1,500
32 หนองบัวรองสามัคคี ลําปลายมาศ กงรถ หวยแถลง 3,000
33 ลําเชิงไกร ลําเชิงไกร โคกสูง เมือง 1,000
34 สนวน ลําคลัง หนองไขน้ํา เมือง 800
35 คลองตะแบก ลําตะคอง ตลาดบัวขาว สีคิ้ว 500
36 ราษฎรพัฒนา อางเก็บน้ําลําปลายมาศ บานราษฎร เสิงสาง 4,800
37 คลองหินปูน หวยหินลับ วังไทร ปากชอง 2,000
38 ทามะนาว ลําตะคอง หนองสาหราย ปากชอง 800
39 ลําเชียงไกร(บานเกา) ลําเชียงไกร บานเกา ดานขุนทด 1,000
40 แทน-ยาง มูล ชุมพวง ชุมพวง 3000
41 โคกพะงาด ลําปลายมาศ ชุมพวง ชุมพวง 3000

ท่ีมา : ศนูยบริการโครงการสูบนํ ้าดวยไฟฟา จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน
          กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม



การไฟฟา
จงัหวดันครราชสีมา มีจ ํานวนการไฟฟาทั้งหมด 44 แหง   กระแสไฟฟาท่ีใชท้ังส้ิน 1,666,642,543.42

หนวย และมีจํ านวนผูใชไฟฟาทั้งสิ้น 465,911 ราย
ตารางแสดงจํ านวนผูใชไฟฟา ปงบประมาณ พ.ศ. 2542

ลําดับที่ อําเภอ จํานวนผูใชไฟฟา  หนวยจําหนายไฟฟา จาํนวนการไฟฟา
(ราย)           (กว. ชม)

1 เมือง 95,630 801,677,287.62 1
2 แกงสนามนาง 5,163 5,979,195 1
3 ขามทะเลสอ 7,716 17,041,368.63 1
4 ขามสะแกแสง 8,553 8,612,304.58 1
5 คง 10,833 9,361,446 1
6 ครบุรี 16,238 20,508,970 3
7 จักราช 16,400 21,805,622.23 2
8 โชคชัย 13,511 32,204,838 1
9 ชุมพวง 22,899 19,644,431 1
10 ดานขุนทด 20,541 27,036,706 2
11 โนนแดง 2,774 231,449 1
12 โนนไทย 20,505 24,370,989.52 2
13 โนนสูง 20,097 30,967,648.37 2
14 หนองบุนนาก 9,201 18,645,322 1
15 บานเหล่ือม 5,049 4,303,466 1
16 บัวใหญ 22,801 32,663,688 2
17 ปากชอง 40,059 215,305,002 4
18 ปกธงชัย 21,779 38,818,141 3
19 ประทาย 11,937 13,623,875 3
20 พิมาย 22,069 113,891,344 2
21 สีคิ้ว 18,461 91,573,226 2
22 สูงเนิน 13,831 78,927,321 1
23 เฉลิมพระเกยีรติ 4,309 7,030,118 1
24 เสิงสาง 10,516 9,278,022 1
25 หวยแถลง 12,844 11,727,393.47 1
26 กิ่ง อ.วังน้ําเขียว 2,813 3,347,894 1
27 กิ่ง อ.เทพารักษ 3,933 2,719,404 1
28 กิ่ง อ.พระทองคํา 5,449 5,346,071 1

465,911 1,666,642,543.42 44รวม



โทรศัพท
จงัหวดันครราชสีมา ในป 2542 มีจ ํานวนหมายเลขโทรศัพททั้งสิ้น 113,273 เลขหมาย เปนเลขหมายที่

มผูีเชา 93,163 เลขหมาย ในจํ านวนน้ี บานเปนประเภทของผูเชาที่เชาเลขหมายมากที่สุด รองลงมาไดแก ธุรกิจ
ราชการ สาธารณะ และ ท.ศ.ท. ตามลํ าดับ และจํ านวนเลขหมายที่มีผูเชาตอประชากรพันคน คิดเปนอัตราสวน
36.67

ตาราง บริการโทรศัพทในจังหวัด
จํานวน

ป เลขหมาย รวม บาน ธุรกิจ ราชการ สาธารณะ ท.ศ.ท. สาธารณะ สาธารณะ
ท่ีมี ทางไกลชนบท ดาวเทียม

2534 30,192 24,704 14,647 7,900 1,299 447 411
2535 34,976 27,829 16,649 8,613 1,531 531 505
2536 40,658 33,401 20,620 9,794 1,704 726 557
2537 41,864 38,852 24,608 10,588 2,105 861 690
2538 41,937 40,455 25,623 10,704 2,293 1,018 817
2539 41,937 40,805 25,718 10,728 2,374 1,143 842
2540 45,122 42,936 26,075 10,754 2,596 1,210 904 1,255 142
2541 62,489 46,785 29,518 10,570 2,811 1,391 960 1,355 180

30 พ.ค. 42 63,793 50,138 31,997 10,547 2,950 1,420 981 1,455 788

จํานวนเลขหมายที่มีผูเชา ทศท.

ที่มา : กองสถิติและรายงาน องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย

จํานวน
ป เลขหมาย รวม ราชการ บาน ธุรกิจ ท.ศ.ท. สาธารณะ สาธารณะ สาธารณะ

ท่ีมี ทางไกลชนบท ดาวเทียม
2540 47,624 38,744
2541 49,480 41,752

30 พ.ค. 42 49,480 43,025

จํานวนเลขหมายที่มีผูเชา TT&T

หมายเหต ุ เลขหมายของบริษัท TT&T ไมสามารถแยกประเภทผูเชาได แสดงเฉพาะเลขหมายเปดใช



แหลงทองเที่ยว
จงัหวดันครราชสีมา มีแหลงทองเที่ยวที่สํ าคัญ ดังนี้

แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและศาสนา
ไดแก อนุสาวรียทาวสุรนาร ีวัดศาลาลอย วัดปาสาละวัน พพิธิภัณฑสถานแหงชาติมหาวีวงศ
เมืองโบราณ เมอืงเกาโคราชที่อ ําเภอสูงเนิน อุทยานประวัติศาสตรพิมาย อุทยานไมกลายเปนหิน วัดหนาพระ
ธาต ุปราสาทหินพนมวัน  ปราสาทหินนางรํ า   ปรางคครบุรี    ภาพเขียนสีสมัยกอนประวัติศาสตรวัดถํ ้าเขาจันทร
งาม  แหลงโบราณคดีบานปราสาท

แหลงทองเที่ยวทางวฒันธรรมและหัตถกรรม
ไดแก หมูบานเครื่องปนดินเผาดานเกวียน อํ าเภอโชคชัย ศูนยหัตถกรรมผาไหมอ ําเภอปกธงชัย
ตลาดผลไมกลางดง  ตลาดผลไมปากชอง
แหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติ
ไดแก อทุยานแหงชาติเขาใหญ เข่ือนลํ ามูลบน เข่ือนลํ าพระเพลิง ไทรงาม  วนอุทยานน้ํ าตกวะภูแกว ถํ ้าวัวแดง
น้ํ าตกหวยใหญ  เข่ือนลํ าตะคอง



แผนภูมิแสดงแหลงทองเที่ยวที่ส ําคัญของจังหวัด



อาชญากรรมและยาเสพติด
อาชญากรรม

จากการพิจารณากลุมความผิดในคดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ ในรอบป 2542 ของจังหวัด
นครราชสีมา มคีดเีกิดขึ้น 164 ราย จับกุมได 96 ราย คิดเปนอัตราคดีที่เกิดขึ้น 6.46 คดีตอประชากรแสนคน
สวนรายละเอียดของกลุมความผิดตาง ๆ มีดังนี้

กลุมความผิด เกิด จับ อัตราคดี การจับกุม (%)
1. คดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ 164 96 6.46 58.54
2. คดีประทุษรายตอชีวิต รางกาย
    และเพศ 1,197 899 47.11 75.1
3. คดีประทุษรายตอทรัพย 1,350 951 53.14 70.44
4. คดีที่นาสนใจ 977 437 38.45 44.73
5. คดีที่รัฐเปนผูเสียหาย - 11,599 - -

ที่มา : งานนโยบายและแผน ตํ ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
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ยาเสพติด
ในป 2542 จงัหวดันครราชสีมา การจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 5,291 คดี  และจับกุมผูตอง

หาได 5,356 คน ประเภทยาเสพติดที่จับกุมไดมากที่สุด คือ แอมเฟตามีน (71.08%) ของคดีทั้งหมด รองลงมาคือ
สารระเหย (21.09 %) ของคดท้ัีงหมด รายละเอียดสถิติการจับกุมคดียาเสพติดแตละประเภท  ตามลํ าดับ ดังนี้

ประเภท ผูตองหา (คน)
จํานวน รอยละ

1. แอมเฟตามีน 3,761 71.08 3,751
2. สารระเหย 1,116 21.09 1,116
3. กัญชา 400 7.56 474
4. เฮโรอีน 10 0.19 11
5. กระทอม 4 0.08 4
6. ฝน - - -

รวม 5,291 100 5,356
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แผนภูมิแสดงสถิติคดีที่เกิดจากยาเสพติดและการจับกุม ป 2542

การเกิด

การจับกุม



การศึกษา
ในป 2542 จังหวัดนครราชสีมา มีสถานศึกษารวมทั้งส้ิน 1,629 แหง มีครู/อาจารย 25,828 คน

และนักเรียน นิสิต นักศึกษา 545,291 คน ซึง่อัตราสวนคร/ูอาจารยตอนักเรียน นิสิต นักศึกษา เปน 1 : 21
โดยแยกการศึกษาออกเปน 2 ระดับ ดังนี้
              1.  การศึกษาในระบบโรงเรียน  มีสถานศึกษา 1,597 แหง  ครู/อาจารย 24,934 คน  นักเรียน นิสิต นัก
ศกึษา  513,930 คน  คิดเปนอัตราสวนคร/ูอาจารย ตอ นักเรียน  นักศึกษา  เปน 1:21
              2.  การศึกษานอกระบบโรงเรียน  มสีถานศึกษา  32 แหง  (ศบอ.)  ผูสอน 894 คน  นักเรียน นักศึกษา
31,361 คน  คิดเปนอัตราสวนครูผูสอน ตอ นักเรียน นักศึกษา เปน 1:35
              จากขอมูลทางการศึกษา (จาก จปฐ.)  ป 2542 พบวา  จังหวัดนครราชสีมา  มีเด็กในชนบทอายุครบ
เกณฑการศกึษาภาคบังคบั  จํ านวน 189,992 คน  ไดเขาเรียน  189,379  คน (99.68%)  ซึ่งไมผานเกณฑ จปฐ.
ท่ีก ําหนดไว (ก ําหนด 100%) และมเีดก็จบการศึกษาภาคบังคับ  จํ านวน 40,223 คน  ไดเรียนตอระดับมัธยม
ศกึษา 36,908 คน (91.76%) ซึง่ไมผานเกณฑที่ก ําหนดไว  (ก ําหนดไว 98%)
  ที่มา : สํ านกังานพัฒนาชุมชนจังหวัด  2543
               และจากขอมูลสํ ามะโนประชากรและการเคหะ  ของสํ านักงานสถิติแหงชาติ ป 2513, 2523,2533 พบ
วาประชากรอายุ 10 ป ข้ึนไป มีแนวโนมอานออกเขียนได มากขึ้น  โดยเพิ่มจาก รอยละ 84.75 (836,067 คน) ใน
ป 2513  เปนรอยละ  91.9 (1,284,309 คน) และ 94.4 (1,790,425 คน) ในป 2523 และ 2533  ตามลํ าดับ
สํ าหรับผูท่ีอานไมออกเขียนไมได มีแนวโนมลดลง  โดยลดลงจากรอยละ 15.3 (150,398 คน) ในป 2513 เปน
รอยละ 8.1 (113,657 คน) และรอยละ 5.6 (105,284 คน) ในป 2523 และ 2533 ตามลํ าดับ
ที่มา : สํ านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา  2543
               สวนระดับการศึกษาของประชากรอาย ุ6 ป ข้ึนไป  มีแนวโนมไดรับการศึกษาในระบบโรงเรียนมากข้ึน
โดยเพ่ิมจาก ในป 2538 คิดเปนรอยละ 96.50%  (44,504 คน ) ในป 2542  คิดเปนรอยละ 99.50  (40,637 คน)
โดยสวนใหญ  ไดรับการศึกษาระดับประถมศึกษา  และมีแนวโนมวา  ประชากรจะมีการศึกษาสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ
โดยในปการศกึษา 2542 ประชากรไดรับการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  รอยละ 7.13 (30,287 คน) ระดับมัธยม
ศกึษา รอยละ 39.16 (166,273 คน) ระดับประถมศึกษา รอยละ  52.98  (224,950 คน) และการศึกษาอื่น
รอยละ 0.73 (3,080 คน)   ที่มา :  สํ านักงานศึกษาธกิารจังหวัดนครราชสีมา

แนวโนมการอานออกเขียนไดและอานไมออกและเขียนไมไดของประชาชน
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แนวโนมการไดรับการศึกษาและไมไดรับการศึกษาในระบบโรงเรียนของ
ประชากร อายุ 6 ป ข้ึนไป ป 2513 - 2533
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ศาสนา
ในป 2542 จังหวัดนครราชสีมา มีพุทธศาสนิกชน 2,506,206 คน (รอยละ 98.64) โดยมี

จ ํานวนวดั 1,860 แหง มีชาวอิสลาม 7,095 คน (รอยละ 0.28) จํ านวนมัสยิด 4 แหง และมีชาวคริสต 23,958 คน
(รอยละ 0.94) จํ านวนโบสถ 23 แหง และอ่ืน ๆ  3,403 คน  คิดเปน  รอยละ 0.13

แผนภูมแิสดงจาํนวนศาสนิกชน ป 2542

พุทธศาสนิกชน
98.65%

อิสลามนิกชน
0.28%

คริสตศาสนิกชน
0.94% อื่น ๆ 

0.13%

อิสลามนิกชน

พุทธศาสนิกชน

คริสตศาสนิกชน

อื่น ๆ 



ขนบธรรมเนียม ประเพณ ีวัฒนธรรม และการละเลนพื้นเมืองประจ ําจังหวัด
จงัหวดันครราชสีมา มีขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม และการละเลนพ้ืนเมืองท่ีสํ าคัญ

ท่ีนิยมปฏิบัติสืบทอดกันมาแตโบราณจนถึงปจจุบัน คือ
1.  งานฉลองวันแหงชัยชนะทาวสุรนาร ีเร่ิมตัง้แตวันที ่23 มีนาคม ถึงวันที ่3 เมษายน มีวางพวงมาลา และบวง
สรวงดวงวิญญาณของทาวสุรนาร ีมขีบวนแหของดีโคราช นอกจากนั้น ก็มีการออกรานจ ําหนายผลิตภัณฑ การ
จดันิทรรศการของหนวยงานภาคราชการและเอกชน การประกวดผลิตผลการเกษตร การประกวดธิดาทาวสุรนารี
การแสดงละครกลางแจง เกี่ยวกับประวัติวีรกรรมทาวสุรนารี
2.  งานแขงเรือประเพณีพมิาย ก ําหนดวันเสาร – อาทิตยที่สองของเดือนพฤศจิกายน
อํ าเภอพิมายจะมแีมน้ํ ามลูไหลผาน  เมื่อถึงเทศกาลออกพรรษา  ชาวบานจะรวมกันทํ าบุญกฐิน และจัดใหมีการ
แขงเรือ เพื่ออนุรักษประเพณีวฒันธรรมสรางความรัก ความสามัคคี ระหวางคนทองถิ่น นอกจากนี้ยังมีการ
ประกวดพาเหรด(แฟนซี) ดวย



การพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทยใหความสํ าคัญตอการพัฒนาชุมชน เพื่อสงเสริมและยกระดับความเปนอยูของ

ประชาชนใหสงูขึน้ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง โดยใหการศึกษาและพัฒนาขบวนการเรียนรู
ของประชาชน พัฒนาองคกรอาสาสมัคร และผูนํ าทองถิ่น พัฒนาระบบรูปแบบ และวิธีพัฒนาชุมชน ซึ่งไดดํ าเนิน
การในจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้
1. จดัตัง้ศนูยพัฒนาเด็ก 189 แหง มีเด็กเล็กที่เขารับการอบรมเลี้ยงด ู7,683 คน และเด็กเล็ก
ท่ีไดรับการพัฒนานอกศูนย 4,824 คน  ผูดูแลเด็ก 362 คน  คิดเปนอัตราสวนผูดูแลเด็ก ตอ เด็กเล็กเปน 1: 35

2. จัดต้ังศูนยเยาวชนต ําบล 287 แหง สมาชกิ 58,801 คน  แยกเปนสมาชิกนอกระบบ 39,311 คน (คิด
เปนรอยละ 66.85) ในระบบ 19,490 คน (คิดเปนรอยละ 33.15)

3. จัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตาง ๆ รวม 3,573 คณะ
- คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด   1 คณะ
- คณะกรรมการพัฒนาสตรีอํ าเภอ  32 คณะ
- คณะกรรมการพัฒนาสตรีตํ าบล          287 คณะ
- คณะกรรมการพัฒนาตรีหมูบาน       3,253 คณะ

4. จดัใหมอีาสาสมัคร โดยมีผูนํ าอาสาพัฒนาชุมชน 574 คน และอาสาพัฒนาชุมชน 6,742 คน
5. จดัตัง้ศูนยพัฒนาต ําบล 275 แหง

ท่ีมา : สํ านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา



การสาธารณสุข
ในป 2542 จงัหวัดนครราชสีมา มีจ ํานวนสถานพยาบาลแผนปจจุบัน ที่มีเตียงรับผูปวยไวคางคืน

ท้ังส้ิน 39 แหง มีจ ํานวนเตียง 2,816 เตยีง ในจํ านวนน้ี เปนสถานพยาบาลที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
26 แหง จ ํานวน 1,649 เตียง (คิดเปนรอยละ 58.56) สังกัดกระทรวงอื่น 2 แหง จํ านวน 430 เตียง  (คิดเปน
รอยละ 15.27)  และเปนสถานพยาบาลเอกชน 11 แหง จํ านวน 737 เตียง (คิดเปนรอยละ 26.17)

สวนบุคลากรทางสาธารณสุขท่ีสํ าคัญ คือ แพทย มีจ ํานวน 341 คน  อัตราสวนแพทย : ประชากร
เทากับ 1 : 7,450

สํ าหรับพยาบาลเปนพยาบาลวชิาชพี 1,352 คน พยาบาลเทคนิค 796 คน รวมเปน 2,148 คน คิดเปน
อัตราสวนพยาบาล : ประชากร เทากับ 1 : 1,183

ที่มา : สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
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การพัฒนาคุณภาพชีวิต
การพัฒนาชนบท ป 2539 คุณภาพชีวิตในระดับหมูบานของจังหวัด นครราชสีมา  อยูในระดับ  "ปานกลาง"

ท้ังจงัหวดัมหีมูบานชนบท  2,989  หมูบาน  สวนใหญเปนหมูบานพัฒนาปานกลางและกาวหนา  2,751  หมูบาน
คดิเปนรอยละ   92.04  ของหมูบานชนบทโดยแบงเปนหมูบานกาวหนา (หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 3 )  1,205
หมูบาน (รอยละ  40.31) และหมูบานพัฒนาปานกลาง (หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 2)   1,546  หมูบาน (รอยละ
51.72) และยงัมีหมูบานลาหลัง (หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 1) ที่ตองใหความสํ าคญัในการพัฒนาตอไปเปนพิเศษ
238  หมูบาน  (รอยละ  7.96)

ตารางแสดงสภาพปญหาจ ําแนกตามเคร่ืองช้ีวัด (จํ านวน  2,989  หมูบาน)

ตั ว ช้ีวัด (1) (2) (3) คิดเกณฑไม ได /
มาก ปานกลาง นอย /ไม มี ไม มีขอ มูล

(1)  กลุมสภาพพ้ืนฐาน
         1. เอกสารสิทธิ์ 9 2 2          4 6 5          1 ,460       14 2                  
         2. การมีไฟฟาใช 4 7            3 9            2 ,861       4 2                    
         3. การคมนาคม 161          8 7 6          1 ,932       2 0                    
         4. การประกอบธุรกิจในหมูบาน 1 ,232       1 ,009      7 4 8          -
         5. แหลงไมใชสอย และเช้ือเพลิง 3 3 8          3 6            1 ,176       1 ,439               
         6. สัตวใชงาน 10 7          112          3 5 4          2 ,416               
         7. สิทธิ์ในที่ดินทํากิน 1 ,007       1 ,078      9 0 4          -

จํานวนหมูบานจําแนกตามระดับของปญหา



ตั ว ช้ีวัด (1) (2) (3) คิดเกณฑไม ได /
มาก ปานกลาง นอย /ไม มี ไม มีขอ มูล

(2)  กลุมผลผลิตรายได  และการมีงานทํา
         8. การประกอบอาชีพ และการมีงานทํา 511          2 6 9          2 ,209       -
         9. อัตราคาจาง 3 4            1              2 ,880       7 4                    
        10. ผลผลิตจากการทํานา 4 5 8          7 6 5          1 ,325       4 41                  
        11. ผลผลิตจากการทําไร 8 3 8          3 7 5          5 7 3          1 ,203               
        12. การประกอบอาชีพอ่ืน ๆ 8 0 6          18 4          6 5 8          1 ,341               
        13. การอพยพหางานทํา 8 2 5          1 ,710      410          4 4                    
        14. การรวมตัวของเกษตรกร 2 0 8          5 0 0          2 ,281       -
        15. การใชแหลงสินเชื่อเพ่ือการผลิต 1 2            5 6 3          2 ,378       3 6                    
        16. การทําการเกษตรฤดูแลง 2,296       2 8 4          2 21          18 8                  
(3)  กลุมสาธารณสุขและการอนามัย
        17. การบริการสาธารณสุขในหมูบาน 7 2 0          3 2 2          1 ,847       10 0                  
        18. การได รับการคุมครองดานการรักษาพยาบาล 2,017       719          2 5 3          -
        19. สุขลักษณะในบาน 2 9 6          8 0 3          1 ,890       -
        20. สุขภาพและอนามัย 7 0            1 ,902      1 ,017       -
        21. น ํ้าหนักเด็กแรกเกิด 2 7 3          2 0 5          2 ,503       8                      
        22. การขาดสารอาหารของเด็กแรกเกิดถึง 5 ป 4 3 8          2 2            2 ,529       -
        23. การวางแผนครอบครัว 217          2 7 4          2 ,475       2 3                    

จํานวนหมูบานจําแนกตามระดับของปญหา



ตัวชี้วัด (1) (2) (3) คิดเกณฑไมได/
มาก ปานกลาง นอย/ไมมี ไมมีขอมูล

(4) กลุมแหลงนํ้า
        24. น้ําสะอาดสําหรับดื่ม 118          524          2,347       -
        25. แหลงน้ํากิน 57            22            2,910       -
        26. น้ําใช 120          136          2,733       -
        27. น้ําเพื่อการเกษตร 1,210       864          586          329                  
(5) กลุมความรูการศึกษา และวัฒนธรรม
       28. ระดับการศึกษาของประชาชน 47            908          2,034       -
       29. อัตราการเรียนตอของประชาชน 643          688          1,611       47                    
       30. การใหความรูของรัฐ 718          977          1,294       -
       31. การใหความรูในดานคุณภาพชีวิต 764          1,308      917          -
       32. สถานที่ใหความรูสําหรับหมูบาน 85            907          1,997       -
       33. สถานที่ใหบริการดานขาวสารขอมูล 182          1,566      1,241       -
       34. กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 121          222          2,646       -
(6) กลุมทรัพยากรธรรมชาต ิและส่ิงแวดลอม
       35. ปาไม 695          1,817      477          -
       36. ดิน 340          1,798      338          513                  
       37. น้ํา 167          1,057      1,624       141                  

จํานวนหมูบานจําแนกตามระดับของปญหา



ความจ ําเปนพื้นฐาน
จากผลการสํ ารวจความจ ําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.)ของจังหวดันครราชสีมาในป 2542 หมวดสุขภาพดี

มบีานอยูอาศยั ศกึษาถวนทั่ว ซึ่งก ําหนดตัวชี้วัด 24 ตัวชี้วัด   พบวาตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมายและ มีคารอยละที่
ผานเกณฑตามท่ีกํ าหนดในป 2542 จํ านวน  20 ตัวชี้วัด และไมบรรลุเปาหมาย 4 ตัวชี้วัด

สํ าหรบัตวัชี้วัดที่ยังไมบรรลุเปาหมายมากที่สุด  คือ  เด็กไมไดเรียนตอมัธยมไดรับการฝกอบรม
( 59.9 % เกณฑก ําหนด 80%)  ตํ ่ากวาเปาหมายรอยละ 20
               สํ าหรับตัวชี้วัดที่ยังไมบรรลุเปาหมายนอยที่สุด  คือ  เด็กอายุครบเกณฑไดเขาเรียนภาคบังคับ(99.7 %
เกณฑก ําหนด  100 % )  ตํ ่ากวาเปาหมายคิดเปนรอยละ  0.3

ตารางแสดงขอมูลความจ ําเปนพื้นฐาน(จปฐ.) ป 2542

ตัวชี้วัด  จปฐ. ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ เปาหมายป ผล
รอยละ รอยละ 2544 รอยละ

หมวดท่ี 1 สุขภาพดี
 1. หญิงตั้งครรภไดรับการดูแลกอนคลอด 0.2 99.8 80 /
 2. หญิงตั้งครรภไดรับการทําคลอด/ดูแลหลังคลอด 0.3 99.7 95 /
 3. เด็กแรกเกิดมีนํ้าหนักไมตํ่ากวา 2,500 กรัม 1.8 98.2 93 /
 4. เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางนอย 4 เดือนแรก 26.7 73.3 30 /
 5. เด็กตํ่ากวา 1 ป ไดรับวัคซีนครบ 0.1 99.9 95 /
 5. เด็กแรกเกิดถึง 5 ป มีการเจริญเติบโตตามเกณฑ 3.1 96.9 80 /
 7. เด็ก 6-15 ป มีการเจริญเติบโตตามเกณฑ 1.3 98.7 90 /
 8. เด็ก 6-12 ป ไดรับวัคซีนครบ 0.7 99.3 100 X
 9. ครัวเรือนไมกินเนื้อสัตวท่ีไมทําใหสุกดวยความรอน 7.5 92.5 90 /
10. ครัวเรือนบริโภคเกลือไอโอดีน 3.3 96.7 60 /
11. ครัวเรือนกินอาหารควบคุมมาตรฐาน อย. 1.3 98.7 85 /
12. ครัวเรือนมีความรูในการใชยา 3.3 96.7 60 /

ผลการสํารวจ (รายตัวชี้วัด) เทียบเปาหมาย



ตัวชี้วัด  จปฐ. ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ เปาหมายป ผล
รอยละ รอยละ 2544 รอยละ

หมวดท่ี 2 มีบานอาศัย
13.ครัวเรือนมีที่อยูอาศัยคงทน 5 ป 1.3 98.7 95 /
14.ครัวเรือนมีและใชสวมถูกหลักสุขาภิบาล 1.9 98.1 95 /
15.ครัวเรือนมีนํ้าสะอาดบริโภคเพียงพอ 3.4 96.6 95 /
16.ครัวเรือนจัดบานเรือนถูกสถขลักษณะ 6.2 93.8 60 /
17.ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ 3.3 96.7 95 /
หมวดท่ี 3 ศึกษาถวนทั่ว
18.เด็ก 2-5 ป ไดรับบริการเลี้ยงดู 5.4 94.6 90 /
19.เด็กอายุครบเกณฑไดเขาเรียนภาคบังคับ 0.3 99.7 100 X
20.เด็กจบภาคบังคับไดเรียนตอระดับมัธยมฯ 8.3 91.8 98 X
21.เด็กไมไดเรียนตอมัธยม ไดรับการฝกอาชีพ 40.1 59.9 80 X
22.คน 14-50 ป อานและเขียนภาษาไทยได 0.8 99.2 99 /
23.ครัวเรือนไดรับรูขาวสารสัปดาหละ 3 ครั้ง 0.6 99.4 95 /
24.ครัวเรือนมีความรูโรคเอดส 1.1 98.9 80 /

ผลการสํารวจ  (รายตัวชี้วัด) เทียบเปาหมาย

ที่มา  :  ศนูยขอมูลเพ่ือการพัฒนาชนบท กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
             โทร 2229821 โทรสาร 2229862 ส่ือสาร สป. 50755



คณะผูจัดทํ า

1.  นายนาวีศักดิ ์ นาวาเจริญ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7
2.  นางพรทิพย  ยุทธวารีชัย เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6
3.  นายสมบูรณ  แขสระนอย เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 5
4.  นายสมเกียรต ิ  นากระโทก เจาหนาท่ีระบบงานสารสนเทศ
5.  นายใกลรุง   สุทธิแพทย เจาหนาท่ีระบบงานสารสนเทศ
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