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สื บ เนื่ อ งมาจาก พระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ยบบริห ารราชการแผ่ น ดิ น พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบั บที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐ ได้บัญญัติในเรื่องราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค ในส่วนของจังหวัด โดยกาหนดให้ จังหวัดหรือกลุ่ มจังหวัดสามารถยื่นคาของบประมาณได้ รวมทั้ง
กาหนดให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดหรือแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เพื่อประโยชน์ในการ
บริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดในพระรา
ชกฤษฏีกา ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๕๑
มติ ก.น.จ. เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เห็นชอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาทบทวน
แผนพัฒ นาจังหวัด แผนพัฒ นากลุ่ มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) และการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยให้ จังหวัดดาเนินการทบทวน
แผนพัฒ นาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) และจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามนโยบาย หลั กเกณฑ์ แนวทางที่ ก.น.จ. กาหนด ส่ งหน่ว ยงานส่ ว นกลางที่
เกี่ยวข้อง
แผนพั ฒ นาจั งหวั ด 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2550) ของจั งหวั ด บุ รีรั ม ย์ ฉบั บ นี้ ถู ก จั ด ท าขึ้ น โดย
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ได้มอบหมายให้ คณะทางาน (Focus group) เพื่อ
การขับ เคลื่อนปัจจัยแห่งความสาเร็จ (9 ดี) ด้วยตัวแบบระบบการบริหารจัดการรายกรณี BCM - Model :
Buriram Case Management Model แต่ ล ะดี ด าเนิ น การประชุ ม ร่ ว มกั บ คณะท างาน (Focus group)
ภายในกลุ่มแต่ละดีที่รับผิ ดชอบ เพื่อดาเนินการทบทวนแผน 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) ให้ สอดคล้องกับ
ธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี คัมภีร์สร้างอนาคตที่ดีให้ลูกหลาน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 11 และนโยบายรัฐบาล ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะผู้มีบทบาทที่จะต้องดาเนินการตามพระราชบัญญั ติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในกลไก
ต่างๆ ของการจั ดทาแผนพัฒ นาจังหวัด จะต้องมาจากสภาพปัญ หาความเดือดร้อนและความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ อย่างแท้จริง ส่วนราชการต่างๆ ในฐานะหน่วยงานของรัฐเป็นเพียงผู้ให้
การสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความ “กินดีอยู่ดี และมี
ความสุ ข ” โดยได้ น าแนวคิ ดของรู ป แบบของตั ว แบบระบบการบริห ารจั ดการรายกรณี B – CM Model :
Buriram Case Management Model มาใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด เน้นกระบวนการ
ของการมีส่ ว นร่ ว มจากทุ กภาคส่ ว น และหวังเป็น อย่างยิ่งว่าแผนพั ฒ นาจังหวัด บุรีรัมย์ฉ บับ นี้จะได้รับ การ
สนองตอบและได้งบประมาณสนับสนุนเพื่อยังประโยชน์กับพี่น้องประชาชนต่อไป
จังหวัดบุรีรัมย์
ธันวาคม ๒๕๕7
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------------------------------------------------------------

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปของจังหวัดบุรีรัมย์
(1) ด้านกายภาพ (ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ ลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ ฯลฯ)
(2) ด้ านการปกครอง (อาณาเขต เขตการปกครอง โครงสร้ างบริห ารราชการส่ ว น

ภูมิ ภ าค ส่วนกลาง และส่วนท้ อ งถิ่น องค์ก รพั ฒ นาเอกชนในจังหวัด ประชากรและโครงสร้าง
ประชากร ฯลฯ)
(3) ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน (ไฟฟ้ า ประปา โทรศั พ ท์ การคมนาคม การสื่ อ สาร
โทรคมนาคม แหล่งน้า ฯลฯ)

1. ข้ อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด
1.1 ประวัติความเป็นมา
นักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์ให้ข้อสันนิษฐานโดยสรุปว่า จังหวัดบุรีรัมย์เคยเป็น
ที่ตั้งอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ รุ่งเรืองมาตั้งแต่สมั ยทวาราวดี (พุทธศตวรรษที่ ๑๒ – ๑๖) เชื่อมต่อ
จนถึงสมัยลพบุรี (พุทธศตวรรษที่ ๑๖ – ๑๘ ) จากนั้นก็เริ่มเสื่อมอานาจลงและแตกแยก อาจจะ
ด้วยเหตุภัยธรรมชาติหรือสงคราม ประชาชนกระจายออกไปตั้งชุมชนเล็ก ๆ ตามป่าหรือชายแดน
เรียกว่า “เขมรป่าดง”
สมัยกรุงธนบุรี พ.ศ. ๒๓๑๙ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ขณะ
ดารงพระยศเจ้าพระยาจักรี เสด็จฯ มาทรงจัดระเบียบการปกครองเมืองนางรอง รวบรวมผู้คนเมืองต
ลุง เมืองสุรินทร์ เมืองสังขะ และเมืองขุขันธ์ ก่อตั้งเป็นเมืองใหม่ ณ ชัยภูมิป่าทุ่งต้นแป๊ะเรียกว่า
“เมืองแป๊ะ” คือเมืองบุรีรัมย์ปัจจุบัน ความชอบครั้งนี้ ได้รับพระราชทานพระอิสริยศ เป็นสมเด็จ
เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก พ.ศ. ๒๔๕๐ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงมหาดไทย
ปรับปรุง หัวเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มณฑลนครราชสีมาประกอบด้วย ๓ เมือง ๑๗
อาเภอ คือ เมืองนครราชสีมา ๑๐ อาเภอ เมืองชัยภูมิ ๓ อาเภอ และเมืองบุรีรัมย์ ๔ อาเภอ คือ
นางรอง พุทไธสง ประโคนชัย และรัตนบุรี (ปัจจุบันอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดสุรินทร์ )
ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ ขึ้นยุบมณฑล
และจัด ระเบี ย บบริห ารราชการ ออกเป็ น จั ง หวัด และอ าเภอ เมื องบุ รี รัมย์ จึ งมี ฐานะเป็ น “จั งหวั ด
บุรีรัมย์” แต่นั้นเป็นต้นมา
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จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ หมายถึ ง เมื อ งแห่ งความรื่ น รมย์ เป็ นจั ง ห วั ด หนึ่ งในภ าค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ที่ มี ท รั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วที่ ส าคั ญ น่ า เที่ ย ว โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง แหล่ ง
โบราณสถานศิลปะแบบขอมโบราณที่ มีอยู่มากมายกระจายอยู่ในพื้นที่ทั้งจังหวัด อีกทั้งยังเป็นที่
รู้จักในฐานะเมืองเกษตรกรรมและหัตถกรรม เพราะเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดี
และเป็นแหล่งทอผ้าไหมที่สวยงามและมีชื่อเสียง นอกจากนี้ด้วยสภาพพื้นที่ตั้งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน จึงทาให้มีความหลากหลายของเชื้อชาติซึ่งก่อให้เกิดความหลากหลายของประเพณี
วัฒนธรรม จนทาให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปดังคาขวัญของจังหวัดที่ว่า “เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้า
ไหมสวย
รวยวัฒนธรรม”
ขณะเดียวกันบุรีรัมย์ก็มีบทบาทสาคัญในด้านอุตสาหกรรมอีกสถานะหนึ่ง เพราะเป็น
แหล่งผลิตหิน ก่อสร้างแหล่งใหญ่ ที่มีคุณภาพดีที่สุดของประเทศ โดยเฉพาะในย่านอาเภอเมือง
บุรีรัมย์ อาเภอนางรอง และอาเภอเฉลิมพระเกียรติฯ สามารถส่งหินจาหน่ายให้แก่จังหวัดต่างๆ
ในเขตภาคอีสานตอนล่างและภาคอื่นๆ
1.2 ลักษณะทางกายภาพ
 ตาแหน่งที่ตั้ง
จังหวัดบุรีรัมย์ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14
องศา 15 ลิปดาเหนือ กับ 15 องศา 45 ลิปดาเหนือ เส้นแวงที่ 102 องศา 30 ลิปดา
ตะวันออก กับ 103 องศา 45 ลิปดาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์
ประมาณ 385 กิโลเมตร ทางรถไฟประมาณ 376 กิโลเมตร
 ขอบเขตจังหวัด
- ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคามจังหวัดสุรินทร์
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์
- ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดสระแก้ว และประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา
 พื้นที่จังหวัด
จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ มี เนื้ อ ที่ ร วมทั้ ง สิ้ น 10,393.945 ตารางกิ โลเมตร หรื อ
6,451,178.125 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.11 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคิดเป็น
ร้อยละ 2.01 ของพื้นที่ประเทศไทย
- พรมแดน
จังหวัดบุรีรัมย์ มีพรมแดนโดยรอบยาวประมาณ 638 กิโลเมตร เป็นพรมแดนที่
เป็ น ธรรมชาติ ทั้ งสิ้ น คื อ ใช้ แ นวสั น เขาแบ่ งเขตยาวประมาณ 170 กิ โลเมตร คิ ด เป็ น ร้อ ยละ
24.89 พรมแดนที่เป็นลาน้ายาวประมาณ 363 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 53.15 และใช้เส้นแนว
ตรงในที่ราบเป็นแนวพรมแดนอีก 150 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 21.96
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- รูปร่าง
รูปร่างของจังหวัดบุรีรัมย์ มีความยาวมากกว่าความกว้าง กล่าวคือ วัดความ
ยาวของจังหวัดจากแผนที่ภูมิศาสตร์ อัตราส่วน 1 : 250,000 ของกรมแผนที่ทหารได้ประมาณ
182 กิ โลเมตร ส่ ว นความกว้ างวั ด ได้ ป ระมาณ 90 กิ โลเมตร ในทางภู มิ ศ าสตร์ ก ารเมื อ งได้
วิเคราะห์ รูป ร่างที่ ดี ข องพื้ น ที่ ไว้ว่า จะต้ อ งมี ค วามยาวและความกว้ างเท่ ากั น หรือ ยาว : กว้าง
เท่ากับ 1 ซึ่งรูปร่างของพื้นที่ดังกล่าวอาจเกือบกลม หรือ เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส เมื่อพิจารณารูปร่าง
ของจังหวัดบุรีรัมย์แล้วจะมีรูปร่างคล้ายเต่า มีหัวอยู่ทางตอนบนและลาตัวอยู่ท างตอนกลางและ
ตอนใต้ ถ้าคิดตามสัดส่วนความยาวต่อความกว้างแล้ว จะมีค่าประมาณ 2.02 ซึ่งเป็นรูปร่างที่ไม่ดี
คือ ไม่กะทัดรัด เพราะจะมีรูปร่างยาวรีในตอนบนแล้วแผ่กว้างทางตอนกลางและตอนใต้ จึงทาให้
เกิดข้อเสียในด้านต่าง ๆ การสื่อสารโทรคมนาคมไม่สะดวก ยากแก่การพัฒนา เสียค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาสูง ตลอดจนการดูแล ของเจ้าหน้าที่ไม่ทั่วถึง
 ลักษณะภูมิประเทศ
- ลักษณะพื้นที่
ภู มิ ประเทศโดยทั่ วไปเป็ นที่ ราบสู งทางตอนใต้ บริเวณอ าเภอละหานทราย
อาเภอโนนดินแดง และอาเภอบ้านกรวด มีเทือกเขาบรรทัดและเทือกเขาพนมดงรัก กั้นพรมแดน
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย พื้นที่ลาดจากทิศใต้ลงไปทางทิศเหนือมี
ลักษณะเป็นลูกคลื่นน้อยๆ เป็นที่ราบขั้นบันไดช่องเขา และภูมิประเทศที่เกิดจากภูเขาไฟ ลักษณะภูมิ
ประเทศที่สาคัญแบ่งได้ 3 ลักษณะ คือ
1. พื้ นที่สูงและภูเขาทางตอนใต้ เป็นพื้นที่ลอนลึก ภูเขาและช่อ งเขา
บริเวณเทือกเขาพนมดงรักมีความสูงตั้งแต่ 200 เมตรจากระดับน้าทะเล ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ
25 ของพื้ นที่จังหวัด ได้แก่ บริเวณด้านตะวันตกของอาเภอหนองหงส์ ตอนใต้ ของอาเภอโนน
สุวรรณ อาเภอหนองกี่ อาเภอนางรอง อาเภอปะคา อาเภอละหานทราย อาเภอบ้านกรวด และ
อาเภอโนนดินแดง
2. พื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นตอนกลางของจังหวัด ความสูงประมาณ 150200 เมตร จากระดับน้าทะเลปานกลาง พื้นที่จะทอดขนานเป็นแนวยาวทางทิศตะวันออกและทิศ
ตะวันตก ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 60 ของพื้นที่จังหวัด ได้แก่ บริเวณอาเภอประโคนชัย
อาเภอพลับพลาชัย อาเภอเมืองบุรี รัมย์ อาเภอห้วยราช อาเภอลาปลายมาศ
อาเภอคูเมือง
อาเภอกระสัง อาเภอบ้านด่าน และบางส่วนของอาเภอนางรอง อาเภอหนองกี่ อาเภอหนองหงส์
อาเภอสตึก อาเภอพุทไธสง อาเภอนาโพธิ์ อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อาเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัด
บุรีรัมย์ อาเภอชานิ และอาเภอแคนดง
3. พื้นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ามูล มีความสูงเฉลี่ยต่ากว่า 150 เมตร ได้แก่
พื้นที่บริเวณอาเภอพุทไธสง อาเภอคูเมือง และอาเภอสตึก
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 ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดบุรีรัมย์มีสภาพภูมิอากาศร้อน จัดอยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน โดย
มีระยะช่วงฤดูฝนสลับกับช่วงอากาศแห้งแล้งซึ่งแตกต่างกันอย่างชัดเจน
- อุณหภูมิ
มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 27.46 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดในฤดู
ร้อนเดือนเมษายน เฉลี่ย 41.1 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่าสุดในฤดูหนาวเดือนธันวาคม เฉลี่ย
14.4 องศาเซลเซียส (ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยานางรอง อ.นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์)
- ปริมาณน้าฝน
ในปี 2556 ปริมาณน้าฝนรวมทั้งปี 1,277.4 มิลลิเมตร จานวนวันฝนตก
119 วัน (ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยานางรอง อ.นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์)
- ความชื้นสัมพัทธ์
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยทั้งปีประมาณ 76.92 เปอร์เซ็นต์ โดยในเดือนตุลาคม
มีความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ย 96.45 เปอร์เซ็นต์ และในเดือนมีนาคม ความชื้นสัมพัทธ์ต่าสุดเฉลี่ย
43.55 เปอร์เซ็นต์ (ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยานางรอง อ.นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ข้อมูล 4 ตุลาคม 2556)
1.3 ข้อมูลการปกครอง/ประชากร
ประกอบด้วย ๒๓ อาเภอ ๑๘๘ ตาบล ๒,๕๔๖ หมู่บ้าน ๑ องค์การบริหาร
ส่ ว นจั งหวั ด 3 เทศบาลเมื อ ง ๕9 เทศบาลต าบล ๑46 องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
424,004 ครัวเรือน ประชากร ๑,๕73,869 คน (ชาย 785,398 คน หญิง 788,471
คน) อ าเภอเมื อ งบุ รีรัม ย์ มี ป ระชากรมากที่ สุ ด มี จ านวน 215,453 คน หรือ คิ ด เป็ น ร้อ ยละ
13.9 รองลงมาคื อ อ าเภอประโคนชั ย มี จ านวน 135,543 คน หรือ คิ ด เป็ น ร้อ ยละ
8.61 ส่วนอาเภอโนนสุวรรณมีจานวนประชากรน้อยที่ สุด มีจานวน 24,786 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 1.54
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ตาราง หน่วยการปกครองของจังหวัดบุรีรมั ย์ ปี พ.ศ.2557
ที่

อาเภอ

ตาบล

หมู่บ้าน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

เมืองบุรีรัมย์
นางรอง
ประโคนชัย
พุทไธสง
ลาปลายมาศ
สตึก
กระสัง
ละหานทราย
บ้านกรวด
คูเมือง
หนองกี่
ปะคา
หนองหงส์
นาโพธิ์
พลับพลาชัย
ห้วยราช
โนนสุวรรณ
ชานิ
โนนดินแดง
เฉลิมพระเกียรติ
บ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านด่าน
แคนดง
รวม

18
15
16
7
16
12
11
6
9
7
10
5
7
5
5
8
4
6
3
5
5
4
4
188

323
188
182
97
216
179
168
84
115
106
108
77
100
65
67
80
56
63
37
67
55
59
54
2546

พืน้ ที่
(ตร.กม.)
718,235
914,000
890,121
329,000
802,950
803,000
652,700
669,000
583,000
442,000
385,050
269,029
335,000
255,000
306,670
174,500
189,630
242,000
448,060
350,000
178,000
159,000
298,000
10,393,945

องค์กรปกครองท้องถิ่น
ทม.
ทต.
อบต.
2
4
13
1
1
14
4
13
1
7
2
15
4
9
4
8
5
2
8
3
2
7
3
8
1
4
2
6
1
5
2
4
3
5
2
3
2
4
1
3
3
2
1
5
2
2
1
4
3
59
146

จานวนประชากร จานวนครัวเรือน
215,453
67,255
139,543
112,224
69,869
72,789
104,735
75,671
46,707
134,169
111,528
45,207
33,162
49,897
44,062
37,081
24,786
34,708
27,065
28,065
30,941
32,923
40,029
1,573,869

ตาราง จานวนประชากรและการเปลี่ยนแปลงประชากร 4 ปี ย้อนหลัง

2554

จานวนประชากร (คน)
ชาย
หญิง
รวม
767,252 772,155 1,539,407

เกิด
(คน)
17,270

ตาย
(คน)
9,497

2555

781,850

784,890

1,566,740

16,637

9,482

2556

785,215

788,223

1,573,438

16,532

9,834

ปี พ.ศ.

(ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์)

67,092
17,498
25,050
33,464
18,760
19,391
35,450
20,455
13,261
34,333
29,443
13,358
8,852
12,309
10,665
8,543
6,748
8,141
6,910
8,248
7,008
8,403
10,622
424,004
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ตารางที่ จานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2556)
ประเภทองค์กร
จานวน (แห่ง)
ร้อยละ (%)
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
1
๐.48
เทศบาลเมือง
3
1.44
เทศบาลตาบล
59
28.23
องค์การบริหารส่วนตาบล
146
69.85
รวมทั้งหมด
2๐9
1๐๐
1.4 ข้อมูลเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมย์ ขึ้นกับการผลิต
๔ สาขาหลัก ได้แก่ สาขาเกษตร สาขาการค้า สาขาอุตสาหกรรม และสาขาการบริการ
- ภาคการเกษตร เช่น ข้าว มีพื้นที่ปลูก ๓,056,521 ไร่ มันสาปะหลัง มีพื้นที่
ปลูก 301,312 ไร่ อ้อย มีพื้นที่ปลูก 250,220 ไร่ ยางพารา มีพื้นที่ปลูก 173,969 ไร่ ยูคา
ลิปตัส มีพื้นที่ปลูก 61,197 ไร่ ครัวเรือนเกษตรกร ๒08,038 ครัวเรือน แรงงานด้านการเกษตร
๕56,309 คน
- ภาคอุตสาหกรรม มีโรงงานอุตสาหกรรม จานวน 516 โรงงาน(ณ วันที่ 29
กรกฎาคม 2556) เงิน ลงทุ น 13,537 ล้านบาท มี การจ้างงาน 13,250 คน ส่วนใหญ่ เป็ น
โรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น โรงสีข้าว โรงงานน้าตาล โรงงานผลิตยางแผ่น ยางแท่ง เป็น
ต้น การลงทุนส่วนใหญ่เป็นภาคเกษตร รองลงมาได้แก่ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และอาหาร เป็นต้น
- ภาคการพาณิชยกรรม รวมถึงการค้าและบริการ ธุรกิจการค้าที่สาคัญในจังหวัด
คือ ธุรกิจค้าส่ง ประเภทวัตถุดิบยานยนต์/อุปกรณ์ชิ้นส่วน สิ่งทอ วัสดุก่อสร้าง มูลค่าประมาณร้อย
ละ ๖๐ และธุรกิจค้าปลีก
- ภาคการท่ อ งเที่ ยว แหล่ งท่ อ งเที่ ยวของจังหวัด บุ รีรัม ย์ เป็ น การท่ องเที่ ย วเชิ ง
ประวั ติ ศ าสตร์เกี่ ย วกั บ อารยธรรมขอมโบราณ เช่ น ปราสาทเขาพนมรุ้ ง ปราสาทเมื อ งต่ า
เขาอังคาร เขาปลายบัด บุรีรัมย์เป็นเมืองภูเขาไฟ มีภูเขาไฟที่ดับแล้ว จานวน ๖ แห่ง มีปล่อง
ภูเขาไฟที่ชัดเจน โดยเฉพาะที่เขากระโดง ในเขตอาเภอเมืองฯ ซึ่งจังหวัดกาลังพัฒนาเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยว ที่สาคัญ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ พื้นที่ชุ่มน้าบุรีรัมย์ (อ่างเก็บน้าสนามบิน
อ่างเก็บน้าห้วยตลาด และอ่างเก็บน้าห้วยจระเข้มาก) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ วนอุทยาน
เขากระโดง มี แหล่ งศิ ลปวัฒ นธรรมและวิถีชี วิต ได้ แก่ ประเพณี ขึ้น เขาพนมรุ้ง ในต้น เดื อ น
เมษายนของทุ ก ปี กลุ่ ม เตาเผาเครื่ อ งเคลื อ บพั น ปี ศู น ย์ หั ต ถกรรมอ าเภอนาโพธิ์ และศู น ย์
วัฒนธรรมอีสานใต้ นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ สนามฟุตบอลไอโมบาย
สเตเดี้ยม สนามแข่งรถบุรีรัมย์ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต และจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู
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1.5 ลักษณะทางสังคม
- จังหวัดบุรีรัมย์ มีครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ( ๓๐,๐๐๐ บาท
/ คน / ปี) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จานวน ๒,๐๘๒ ครัวเรือน ครัวเรือนยากจนมีแนวโน้มลดลง รายได้
เฉลี่ยต่อคนเพิ่มขึ้น
- ด้ า นการศึ ก ษา จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ แ บ่ ง การศึ ก ษาออกเป็ น เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา ๔ เขต และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 จานวนสถานศึกษา ๙20 แห่ง
แบ่งเป็นระดับอุดมศึกษา 4 แห่ง ระดับอาชีวศึกษา ๗ แห่ง ระดับมัธยมศึกษา ๖6 แห่ง ระดับ
ประถมศึกษา ๘43 แห่ง จากข้อมูลที่ผ่านมามีแนวโน้มความต้องการด้านการศึกษาเพิ่มขึ้นจานวน
นักเรียนต่อห้องเพิ่มขึ้น มีการแบ่งเขตความรับผิดชอบในด้านการศึกษา ดังนี้
1. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาบุ รีรั ม ย์ เขต 1 รับ ผิ ด ชอบ 4
อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองบุรีรัมย์ อาเภอชานิ อาเภอลาปลายมาศ และอาเภอบ้าน
2. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาบุ รี รั ม ย์ เขต 2 รั บ ผิ ด ชอบ 5
อาเภอ ได้แก่ อาเภอประโคนชัย อาเภอกระสัง อาเภอห้วยราช อาเภอบ้านกรวด และอาเภอ
พลับพลาชัย
3. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาบุ รี รั ม ย์ เขต 3 รั บ ผิ ด ชอบ 8
อาเภอ ได้แก่ อาเภอนางรอง อาเภอปะคา อาเภอละหานทราย อาเภอหนองกี่ อาเภอโนน
สุวรรณ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ อาเภอหนองหงส์ และอาเภอโนนดินแดง
4. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาบุ รีรั ม ย์ เขต 4 รับ ผิ ด ชอบ 6
อาเภอ ได้แก่ อาเภอพุทไธสง อาเภอคูเมือง อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อาเภอนาโพธิ์ อาเภอส
ตึก และอาเภอแคนดง
5. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 32 รั บ ผิ ด ชอบโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาทุกแห่งในจังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 23 อาเภอ มีสถานศึกษาทั้งสิ้น 66 แห่ง
- ด้านการสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์มีโรงพยาบาลศูนย์ ๑ แห่ง โรงพยาบาล
ชุมชน ๒2 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล ๒๒4 แห่ง สถานบริการสาธารณสุข
เอกชน ๒64 แห่ง (โรงพยาบาลเอกชน 1 แห่ง คลินิกเอกชน ๒63 แห่ง) มีแพทย์ 209 คน
ทันตแพทย์ 61 คน เภสัชกร 132 คน และพยาบาลวิชาชีพ 1,572 คน อัตราส่วนต่อประชากร
แพทย์เท่ากับ ๑ : 7,512 คน ทันตแพทย์เท่ากับ ๑ : 25,739 คน เภสัชกรเท่ากับ 1 : 11,894
คน และพยาบาลเท่ากับ 1 : 998 คน
- ด้ านการศาสนา ประชากรส่ วนใหญ่ นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ ประมาณ ๙๘ %
ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามประมาณ ๒ %
- ด้ า นภาษา ประชากรพื้ น ที่ ต อนบนของจั ง หวั ด ส่ ว นใหญ่ พู ด ภาษาอี ส าน
ตอนล่างและพื้นที่ติดจังหวัดสุรินทร์พูดภาษาเขมร และพื้นที่ติดจังหวัดนครราชสีมาพูดภาษาไทย
โคราช
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- แรงงาน
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ มี ป ระชากรที่ อ ยู่ ในวั ย แรงงาน
จานวน 880,369 คน เป็ น ผู้ มี งานท าแล้ ว จ านวน 494,795 คน เป็ น ผู้ว่างงาน จานวน
385,574 คน ผู้ ว่ า งงานส่ ว นมากเป็ น ผู้ ว่ า งงานนอกฤดู ก าร และจากสถิ ติ ที่ ผ่ า นมา เมื่ อ
เปรียบเที ยบกาลังแรงงานกับผู้มีงานทาแล้ว ปรากว่าแต่ละเดือนจะมีจานวนผู้มีงานทาเพิ่ม ขึ้น
เรื่อยๆ ทุกเดือน เนื่องจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมย์ จึงทาให้มีการจ้างงาน
เพิ่มมากขึ้น
1.6 โครงสร้างพื้นฐาน
การสาธารณูปโภค
- ประปา จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ มี แ หล่ ง ผลิ ต น้ าประปา 12 แห่ ง แหล่ ง ผลิ ต
น้าประปามากที่สุด คือ สานักงานประปาบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ที่อ่างเก็บน้าห้วยจระเข้มาก ตาบลบ้าน
บั ว อ าเภอเมื องบุ รี รั มย์ มี ก าลั งการผลิ ตรวม 11,797,278 ลู กบาศก์ เมตร จ านวนผู้ ใช้ น้ า
34,660 ราย
- ไฟฟ้า การจาหน่ายกระแสไฟฟ้าภายในจังหวัดทั้งสิ้น 466,825,378 ยูนิต
ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า จานวน 296,463 ราย
- โทรศัพท์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2556 มีโทรศัพท์ให้บริการครบทุก
หมู่บ้าน โดยมีจานวนเลขหมายโทรศัพท์ ทั้งสิ้น 37,847 เลขหมาย
การคมนาคมขนส่ง
จังหวัดบุ รีรัมย์ มี ทางหลวงแผ่น ดิน ทางหลวงจังหวัด ตลอดจนทางหลวง
ท้องถิ่น (ทางหลวงชนบท) ที่ สามารถใช้เดินทางติดต่อภายในจังหวัด และระหว่า งจังหวัดได้
สะดวกทุกฤดูกาล มีเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผ่านจังหวัดบุรีรัมย์ในเขตท้องที่อาเภอ
ลาปลายมาศ อาเภอเมือง อาเภอห้วยราช และอาเภอกระสัง นอกจากนั้นยังสามารถเดินทาง ทาง
อากาศโดยเครื่องบินได้ มีเครื่องบินเดินทางจากจังหวัดบุรีรัมย์-กรุงเทพ ,กรุงเทพฯ-บุรีรัมย์ ทุกวัน
1.7 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๑) พื้นที่ป่า
- พื้ น ที่ ป่ าสงวนแห่ ง ชาติ (๒๒ ป่ า ) เนื้ อ ที่ ๑,๗๕๐,๐๖๙.๕๐ ไร่ มอบให้
ส.ป.ก. เนื้ อ ที่ ๑,๐๓๘,๘๑๔.๕๐ ไร่ คงเหลื อ พื้ น ที่ ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ข องกรมป่ า ไม้ เนื้ อ ที่
๑๔๔,๕๑๙ ไร่
- พื้นที่ป่าขยายเพิ่ม เช่น พื้นที่สวนป่าตามโครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ
พื้นที่ป่าชุมชน ฯลฯ รวมพื้นที่ป่าขยายเพิ่ม เนื้อที่ ๓๕,๔๒๖ ไร่ ๑ งาน ๒๘ ตารางวา
รวมพื้นที่ป่าในท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์เนื้อที่ ๗๙๔,๖๕๙ ไร่ ๑ งาน ๒๘ ตารางวา
(2) หิน บุรีรัมย์มีภูเขาไฟที่ดับแล้ว ๖ ลูก บริเวณรอบๆ ภูเขาไฟ ยังอุดม
ไปด้วยหิน บะซอลท์ ที่มีคุณภาพดี แข็งแกร่ง เหมาะสาหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ถนน และ
งานก่อสร้างทั่วๆ ไปจึงมี ผู้ประกอบกิจการโรงโม่หินในจังหวัดจานวนมากถึง ๑๐ โรง ส่งหินที่บด
ย่อยแล้วไปขายในหลายๆ จังหวัด
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(๓) ทรายน้าจืด มีทรายน้าจืดอยู่ริมฝั่งแม่น้ามูล ในท้องที่อาเภอคูเมือง
พุทไธสง และอาเภอ สตึก มีผู้ประกอบการดูดทรายหลายราย
(๔) ดินในจังหวัดมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย
(๕) แหล่งน้าธรรมชาติที่สาคัญๆ ได้แก่
- แม่ น้ ามู ล อยู่ ท างตอนเหนื อ ของจั งหวั ด มี ป ริม าณน้ าท่ า เฉลี่ ย ทั้ ง ปี
๒๕๖.๖๙ ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นแหล่งน้าสาคัญในการอุปโภค – บริโภค และเพื่อการเกษตร
- ล าน้ าชี เป็ น ล าน้ าแบ่ ง เขตจั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ และสุ ริ น ทร์ อยู่ ท างทิ ศ
ตะวันออกของจังหวัด มีปริมาณน้าท่าเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ ๔๔๔.๖๙ ล้านลูกบาศก์เมตร
- ลาปลายมาศ ไหลมาจากจังหวัดนครราชสีมา สู่ทางตะวันตกเฉียงใต้
ของจังหวัดบุรีรัมย์ มีปริมาณน้าท่าเฉลี่ยทั้งปีประมาณ ๔๖๔.๗๒ ล้านลูกบาศก์เมตร
- ล านางรอง เกิ ด จากเทื อ กเขาทางด้ า นทิ ศ ใต้ ข องจั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ มี
ปริมาณน้าท่าเฉลี่ยทั้งปีประมาณ ๒๗๑.๗๑ ล้านลูกบาศก์เมตร
- ลาปะเที ย เกิด จากเทือ กเขาทางตอนใต้ของจังหวัด มีป ริมาณน้ าท่ า
เฉลี่ยทั้งปีประมาณ ๑๖๑.๗๖ ล้านลูกบาศก์เมตร
- ลาพั งชู มี ปริมาณน้ าท่ าเฉลี่ ยทั้ งปี ประมาณ ๑๔๖.๔๐ ล้านลู กบาศก์
เมตร
จังหวัดบุรีรัมย์ มีลุ่มน้าย่อยทั้งหมด จานวน ๑๐ ลุ่มน้า ปัจจุบันสามารถเก็บกักน้า
ได้รวมทั้งสิ้น ๙๓๓.๔๕ ล้านลูกบาศก์เมตร แต่จากการวิเคราะห์จังหวัดบุรีรัมย์มีความต้องการ
ใช้น้าปริมาณทั้งสิ้น จานวน ๑,๐๑๐.๔๔ – ๑,๑๕๗.๙๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งยังขาดปริมาณ
น้าอีกประมาณ ๗๒.๙๙ – ๒๒๔.๖ ล้านลูกบาศก์เมตร
1.8 ข้อมูลเชิงสถิติที่สาคัญเชิงพื้นที่
(1) ด้านอุตสาหกรรม จังหวัดบุรีรัมย์มีโรงงานอุตสาหกรรมทางการเกษตรเช่น
โรงงานน้าตาล โรงงานแปรรูปยางพารา โรงสีข้าว โรงงานแปรรูปมันสาปะหลัง เป็นต้น และยังมี
โรงงานอุตสาหกรรมอโลหะ (เหมื องแร่ เหมืองหิ น) มี แร่หิ นบะซอลต์ หรือหิน ก่อสร้างที่ ดีที่สุ ด
ภาวการณ์ผลิตภาคอุตสาหกรรม มีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาประจาปี ๑๖,๑๖๙.๙๑ ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากเดิม ๑๕,๒๘๒.๕๑ ล้านบาท มีศักยภาพเหมาะที่จะส่งเสริมผลิตผลทางการเกษตรเพื่อป้อน
โรงงานอุตสาหกรรม
(2) ด้านการเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์มีผลผลิตทางการเกษตร ที่มีศักยภาพและมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นในแต่ละปี เช่น
ข้าว มีพื้นที่ปลูก ๓,056,52๑ ไร่ ปริมาณการผลิต ประมาณ 1.140 ล้านตัน
มูลค่าการจาหน่าย ประมาณ 20,520 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ ๒.๑๖
มันสาปะหลัง มีพื้นที่ปลูก ๓๐๑,๓๑๒ ไร่ ปริมาณการผลิต ประมาณ ๑.๕๐๑ ล้าน
ตัน มูลค่าการจาหน่าย ประมาณ ๓,๕๗๗.๘๗ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ ๘.๐๔
อ้อย มีพื้นที่ปลูก ๒๕๐,๒๒๐ ไร่ ปริมาณการผลิต ประมาณ ๑.๓๒๒ ล้านตัน มูลค่า
การจาหน่าย ประมาณ ๑,๔๒๑.๙๕ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ ๒๑.๗๕
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ยางพารา มีพื้นที่ปลูก ๑๗๓,๙๖๙ ไร่ พื้นที่เปิดกรีด ๗๕,๕๘๒ ไร่ ปริมาณการ
ผลิต ประมาณ ๐.๐๕๓ ล้านตัน มูลค่าการจาหน่ายประมาณ ๙.๑๖๗ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ร้อยละ ๒๑๙.๓๖
(3) ด้านการท่องเที่ยว จังหวัดบุรีรัมย์มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางอารยธรรมขอม และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็ นจานวนมาก เช่น อุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่า แหล่งเตาเผาเครื่องเคลือบโบราณ ปากปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้ว ๖ ลูก
นอกจากนี้ ยั ง มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ม นุ ษ ย์ ส ร้ า งขึ้ น ได้ แ ก่ สนามฟุ ต บอลไอโมบาย สเตเดี้ ย ม
สนามแข่งรถบุรีรัมย์ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต และจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู อาเภอ
บ้านกรวด มีพื้นที่ติดกับประเทศกัมพูชา ได้เปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้า เพื่อให้มีการค้าขายระหว่าง
๒ ประเทศร่วมกัน ส่งเสริมรายได้ของประเทศจากการท่องเที่ยวและการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ามี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาดาเนินการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรใน
อนาคตต่อไป
สถานการณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ ในปี 2556 จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ มี ส ถิ ติ
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว จ านวน 1,465,204 คน เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 36.๐๐ เมื่ อ เที ย บกั บ ปี 2555
(1,077,084 คน) และมีรายได้จากการท่องเที่ยว ในปี 2555 จานวน 1,406.93 ล้านบาท
เพิ่ ม ขึ้ น ร้อ ยละ 22.52 เมื่ อ เที ย บกั บ ปี 2554 (1,148.28 ล้ านบาท) โดยพฤติ ก รรมของ
นักท่ องเที่ยวส่วนใหญ่ จะเป็น การแวะเที่ยวที่ป ราสาทพนมรุ้ง โดยไม่มีการพั กค้างคืน จึงทาให้
รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับจังหวัดใกล้เ คียง แต่จะมีนักท่องเที่ยว
มากในวันที่มีการแข่งขันฟุตบอล และในปัจจุบันตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 เป็นต้นไป คาดว่าจะมี
นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีการลงทุนก่อสร้างสนามแข่งรถที่ได้มาตรฐานระดับโลกในพื้นที่
จังหวัด ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์เพิ่มมากขึ้น
ในวันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์) ถ้ามีการแข่งบอล หรือมีการแข่งรถ มีนักท่องเที่ยวประมาณ
30,000-50,000 คน
(4) ด้านสินค้า OTOP จังหวัดบุรีรัมย์มีสินค้า OTOP ที่หลากหลายประเภท เช่น
ผ้าไหมที่เป็นลายเอกลักษณ์ของจังหวัด ผ้าซิ่นตีนแดง นอกจากนี้ยังมีสินค้า OTOP อีกหลากหลาย
ประเภท เช่น ประเภทของใช้ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากไม้ หรือจากผักตบชวา ประเภทสมุนไพรถนอมผิว
ประเภทอาหาร เช่น ขาหมู กระยาสารท กุนเชียง กุ้งจ่อม เป็นต้น
1.8 ข้อมูลสรุปผลการดาเนินการตามแผนฯ ที่ผ่านมา
ผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557
โครงการตามงบประมาณรายจ่ าย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 จั งหวั ด
บุรีรัมย์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จานวน 16 โครงการ งบประมาณ 213,749,300 บาท มี
ผลการดาเนินงานที่สาคัญ ๆ ดังนี้
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(1) การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย โดยพัฒนาแหล่งน้าเพื่อส่งเสริม
การเกษตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จังหวัดบุรีรัมย์ได้ทาการขุดลอกแหล่งน้าต่างๆ เพื่อให้
สามารถเก็บกักน้าไว้ใช้ในการเกษตรได้ จานวน 40 แห่ง สามารถเพิ่มพื้นที่รับน้าได้ไม่น้อยกว่า
493,892 ลูกบาศก์เมตร
(2) การพั ฒ นาแหล่ งท่ องเที่ ยวและส่ งเสริ มการท่ องเที่ ยว จากสถิ ติ ที่ ผ่ า นมามี
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว จ านวน 1,465,204 คน เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 36.00 เมื่ อ เที ย บกั บ ปี 2555
(1,077,084 คน) และมีรายได้จากการท่องเที่ยว ในปี 2555 จานวน 1,406.93 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.52 เมื่อเทียบกับ ปี 2554 (1,148.28 ล้านบาท)
(3) การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น โดยเน้นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์
ไหมลายเอกลักษณ์ของจังหวัด พร้อมทาการรณรงค์การสวมใส่ผ้าลายเอกลักษณ์ ซึ่งปัจจุบันได้รับการ
ตอบสนองกันอย่างกว้างขวางจากทุกภาคส่วนมีรายการสั่งผลิตเป็นจานวนมาก ทาให้กลุ่มอาชีพทอผ้
ไหมมีรายได้เพิ่มขึ้น
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
2.1 ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น
ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยประเมินผลกระทบเบื้องต้นจากความ
รุนแรง ความยากง่ายของปัญหา ความสอดคล้ องกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ และความร่วมมือ
ของประชาชน ที่ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นจาก
ปัญหาดังกล่าว สามารถจัดลาดับความสาคัญของปัญหาและความต้องการ ได้ดังนี้
ประเด็นปัญหา
ลาดับที่
๑ การขาดแคลนน้ าเพื่ อ การอุ ป โภค
บริโภค และทาการเกษตร ในฤดูแล้ง
แล้งจัด ฤดูฝนน้าท่วมขัง แหล่งน้าตื้น
เขินไม่สามารถกักเก็บน้าไว้ได้
๒ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเสื่ อ มโทรม ขาดการ
พั ฒ นาด้ า นการบริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
เส้ น ทางการคมนาคมเข้ า สู่ แ หล่ ง
ท่องเที่ยวชารุดทรุดโทรม

ความต้องการและแนวทางแก้ไขปัญหา
- พัฒนาแหล่งน้าให้สามารถกักเก็บน้าได้เพิ่มขึ้น
- สร้างจิตสานึกในการใช้น้าอย่างประหยัด
- ทาระบบคลองชลประทานส่งน้า/แก้มลิง
- พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้าง
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ และปรับปรุงเส้นทาง
เชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาคุณภาพ
สินค้าและบริการทางด้านการท่องเที่ยว

๓

ผลิตภั ณ ฑ์ ชุม ชนไม่ ได้ มาตรฐาน ขาด - พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้
การสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง มาตรฐาน และส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
และขาดสถานที่จาหน่าย
- จัดหาตลาด/สถานที่จาหน่ายผลิตภัณฑ์

๔

ไม่ มี ร ะบบก าจั ด ขยะแบบถู ก หลั ก - รณรงค์กาจัดขยะอย่างถูกวิธี/ธนาคารขยะ
สุขาภิบาล และน้าเน่าเสียจากการทิ้ง - รณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง
ขยะและสารพิษลงคูคลอง
- ขุดลอกทางระบายน้า/ตรวจคุณภาพน้า/มลพิษ

๕

เกษตรกรขาดความรู้ในการประกอบ
อาชี พ ดิ น มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ต่ าไม่
เหมาะต่อการทาเกษตรกรรม
ความยากจน และการอพยพถิ่น ฐาน
ประชาชนขาดความมั่ น ใจในความ
ปลอดภัย

๖

- เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์
- ลดการใช้ปุ๋ยเคมี
- รณรงค์ไม่เผาตอซังข้าว(ไถกลบตอซัง)ใบอ้อย
- ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
- สร้างงานสร้างอาชีพในท้องถิ่นให้มีอย่าง
ต่อเนือ่ ง
- เพิ่มศักยภาพการป้องกันภัยและการรักษา
ความสงบ
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ประเด็นปัญหา
ลาดับที่
๗ การบุกรุกและการตัดไม้ทาลายป่า
พื้นที่ป่าขาดความชุ่มชื้น
ทรัพยากรธรรมชาติถูกทาลาย
๘ การแตกแยกทางความคิ ด ในทาง
การเมือง ประชาชาขาดคุณธรรม และ
จริยธรรม

ความต้องการและแนวทางแก้ไขปัญหา
- สร้างจิตสานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
- ปลูกป่า /ก่อสร้างฝายชะลอน้า
- จัดตั้งอาสาสมัครพิทักษ์ป่า
- สร้างความรู้ความเข้าใจในการปกครองด้วย
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และสร้างจิตสานึกในการรักชาติ
รักแผ่นดิน เคารพในกฎหมายบ้านเมือง
ยอมรับกฎ กติกา ของสังคม สร้างคนให้เป็นคนดี มี
จริยธรรม

2.2 ข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพจังหวัด
จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่ผลิตข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี ยางพารา เกษตรอินทรีย์
ในด้านการท่องเที่ยว มีแหล่งโบราณสถานและอารยธรรมขอมที่สวยที่สุดในประเทศไทย และ
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ สวยงามมีประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทาเลที่ตั้งของจังหวัด
มี ภู มิ ป ระเทศที่ ดี และการคมนาคมที่ ส ะดวก ด้ า นอุ ต สาหกรรมมี โ รงงานเป็ น จ านวนมาก
โดยเฉพาะโรงสีข้าว ด้านแรงงานมี กาลังแรงงานประมาณ 88๐,369 คน รวมทั้งแรงงานฝีมือ
ส่งออกและแรงงานที่ มี คุ ณ ภาพ ซึ่ งต่ างประเทศต้ อ งการแรงงานที่ มี ฝีมื อ ความต้ องการของ
ตลาดโลกด้านข้าวหอมมะลิ ยางพารา นอกจากนี้ภาคเอกชนมีความสนใจที่จะมาลงทุนสร้างเขต
อุตสาหกรรม เป็นพันธมิตรและเชื่อมโยงระบบรวมถึงพันธมิตรการเชื่อมโยงระบบการท่องเที่ยว
กับจังหวัดใกล้เคียง โดยมีผลการวิเคราะห์ศักยภาพ ( SWOT Analysis ) ดังนี้
จุดแข็ง (Strength)
1. ภาคเกษตรกรรมและปศุสัตว์ มีพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ : ข้าวหอมมะลิ มันสาปะหลัง
อ้อย ยางพารา และปศุสัตว์ที่สาคัญ : สุกร ไก่เนื้อ โคเนื้อ โคนม กระบือ
2. มีพื้นที่จานวนมาก แรงงานจานวนมาก
3. มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นศู นย์กลางอารยธรรมขอม แหล่งโบราณสถาน โบราณคดี
ก่อ นประวั ติศ าสตร์ แหล่งท่ อ งเที่ ยวและศึ ก ษาทางธรรมชาติ ที่ มี ศั กยภาพสู งและมี วัฒ นธรรม
ประเพณีที่หลากหลาย เช่น ปราสาทเขาพนมรุ้ง ซึ่งมีปรากฏการณ์มหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรม
(ดวงอาทิตย์ขึ้น-ตก ตรง 15 ช่องประตู) ปราสาทเมืองต่า ภูเขาไฟที่ดับแล้วหลายลูก ที่มองเห็น
ปากปล่องภูเขาไฟได้อย่างชัดเจน อุทยานแห่งชาติตราพระยาและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง เป็นต้น
4. มีสนามกีฬาฟุตบอลที่มีชื่อเสียงและได้มาตรฐาน และจะมีสนามแข่งรถระดับโลกใน
อนาคต
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5. มีผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์และมีชื่อเสียง
6. มี พื้ น ที่ ตั้ ง ในเส้ น ทาง Gate Way สู่ อิ น โดจี น (จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร) กั บ เขต
ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกและท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
7. มีปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายสาขาอาชีพ
8. ความเป็นพหุวัฒนธรรม(ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม)
จุดอ่อน (Weakness)
1. ขาดระบบชลประทานและการบริหารจัดการน้าเชิงระบบและทรัพยากรดินเสื่อมโทรม
2. มีอัตราการว่างงานสูง แรงงานไม่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ และ
มีการเคลื่อนย้ายแรงงานสูง
3. ขาดการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและการลงทุนด้านการท่องเที่ยวและบริการ
4. กีฬาประเภทอื่นไม่ได้รับการสนใจและขาดการสนับสนุน
5. ขาดการลงทุนด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ไหม
6. มีการเคลื่อนย้าย คน สิ่งผิดกฎหมาย แรงงานเถื่อน
7. ความเป็นพหุวัฒนธรรม(ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม)
8. มีผลิตภัณฑ์มวลรวมต่า
9. การขยายตัวด้านการลงทุนในพื้นที่ในระดับต่า
10. หนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้น
11. การคมนาคมขนส่งระหว่างจังหวัดยังเป็น2เส้นทาง
โอกาส ( Opportunity )

1. นโยบายของรัฐบาลครอบคลุมการพัฒนาทุกๆด้าน เช่น นโยบายการประกันราคา
พืชผลทางการเกษตร นโยบายเกี่ยวกับ ความปลอดภั ยด้านอาหาร นโยบายส่งเสริมให้ป ลูกพื ช
ทดแทนพลังงาน ฯลฯ จากนโยบายดั งกล่าว จังหวัด สามารถส่งเสริม การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ และ
ทางเลือกการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกร
2. มีภูเขาไฟที่ดับแล้วหลายลูก เป็น UNSEEN ที่น่าสนใจของประเทศ สามารถพัฒนา
ปากปล่องภูเขาไฟให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เป็น UNSEEN ใหม่ของประเทศไทย
3. ด้านการคมนาคม สามารถที่จะพั ฒ นาเป็น ศูนย์กลางขนถ่ายสินค้ า หรือจุด รวม
สินค้า (Logistic Center) เพื่อส่งออกตามเส้นทาง GATE WAY และอิสเทิร์นซีบอร์ด สู่อินโดจีน
(จังหวัดมุกดาหาร)
4. มีผลการวิจัยความพร้อมด้านการพัฒนา
5. มีพื้นที่ชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน(กัมพูชา) สามารถพัฒนาด้านการค้า
และการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
6. มีชาวต่างชาติที่มาแต่งงานกับคนไทยจานวนมากที่พานักในพื้นที่จังหวัด
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ข้อจากัด (Threat)
1. ความผันผวนของราคาน้ามันในตลาดโลก ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตไม่แน่นอน
2. ภาวะเศรษฐกิจโลกเปลี่ย นแปลง ทาให้เศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันชะลอ
ตัวทาให้เกิดปัญหาการว่างงานในพื้นที่มากขึ้น
3. เป็นจังหวัดที่ประสบปัญหาภัยทางธรรมชาติ เช่นฤดูฝนน้าท่วม ฤดูแล้งแล้งมาก
4. เส้นทางการคมนาคมหลักของจังหวัด ยังคงเป็น 2 ช่องทางจราจร ซึ่งมีสภาพแคบ
จึงเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของจังหวัด
5. นโยบายการต่างประเทศของรัฐบาล มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
6. มีแรงงานอพยพออกนอกพื้นที่จานวนมาก ทาให้ขาดแคลนแรงงานทุกภาคการผลิต
จากการวิเคราะห์ ศักยภาพของจังหวัด พบว่าจังหวัดบุรีรัมย์มีจุดแข็งในด้านต่างๆ ที่
เป็นศักยภาพของจังหวัดเพื่อกาหนดตาแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ได้ อาทิเช่น
ด้านอุตสาหกรรม จังหวัดบุรีรัมย์มีโรงงานอุตสาหกรรมทางการเกษตรเช่น โรงงาน
น้าตาล โรงงานแปรรูปยางพารา โรงสีข้าว โรงงานแปรรูปมันสาปะหลัง เป็นต้น และยังมีโรงงาน
อุตสาหกรรมอโลหะ (เหมืองแร่ เหมืองหิน) มีแร่หินบะซอลต์ หรือหินก่อสร้างที่ดีที่สุด ภาวการณ์
ผลิตภาคอุตสาหกรรม มีมูลค่าเพิ่ ม ณ ราคาประจาปี ๑๖,๑๖๙.๙๑ ล้ านบาท เพิ่ มขึ้น จากเดิ ม
๑๕,๒๘๒.๕๑ ล้านบาท มี ศักยภาพเหมาะที่ จะส่งเสริมผลิตผลทางการเกษตรเพื่ อป้ อนโรงงาน
อุตสาหกรรม
ด้านการเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์มี ผลผลิตทางการเกษตร ที่มีศักยภาพและมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นในแต่ละปี เช่น
ข้าว มีพื้นที่ปลูก ๓,056,52๑ ไร่ ปริมาณการผลิต ประมาณ 1.140 ล้านตัน
มูลค่าการจาหน่าย ประมาณ 20,520 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ ๒.๑๖
มันสาปะหลัง มีพื้นที่ปลูก ๓๐๑,๓๑๒ ไร่ ปริมาณการผลิต ประมาณ ๑.๕๐๑ ล้าน
ตัน มูลค่าการจาหน่าย ประมาณ ๓,๕๗๗.๘๗ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ ๘.๐๔
อ้อย มีพื้นที่ปลูก ๒๕๐,๒๒๐ ไร่ ปริมาณการผลิต ประมาณ ๑.๓๒๒ ล้านตัน มูลค่า
การจาหน่าย ประมาณ ๑,๔๒๑.๙๕ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ ๒๑.๗๕
ยางพารา มีพื้นที่ปลูก ๑๗๓,๙๖๙ ไร่ พื้นที่เปิดกรีด ๗๕,๕๘๒ ไร่ ปริมาณการผลิต
ประมาณ ๐.๐๕๓ ล้านตัน มูลค่าการจาหน่ายประมาณ ๙.๑๖๗ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อย
ละ ๒๑๙.๓๖
ด้านการท่องเที่ยว จังหวัดบุรีรัมย์มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางอารย
ธรรมขอม และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นจานวนมาก เช่น อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ปราสาทเมืองต่า แหล่งเตาเผาเครื่องเคลือบโบราณ ปากปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้ว ๖ ลูก นอกจากนี้
จังหวัดบุรีรัมย์ยังมีพื้นที่ติดกับประเทศกัมพูชา และได้เปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้าบริเวณช่องสาย
ตะกู อาเภอบ้านกรวด เพื่อให้มีการค้าขายระหว่าง ๒ ประเทศร่วมกัน ส่งเสริมรายได้ของประเทศ
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จากการท่องเที่ยวและการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
พิจารณาดาเนินการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรในอนาคตต่อไป
สถานการณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ ในปี 2556 จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ มี ส ถิ ติ
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว จ านวน 1,465,204 คน เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 36.๐๐ เมื่ อ เที ย บกั บ ปี 2555
(1,077,084 คน) และมีรายได้จากการท่องเที่ยว ในปี 2555 จานวน 1,406.93 ล้านบาท
เพิ่ ม ขึ้ น ร้อ ยละ 22.52 เมื่ อ เที ย บกั บ ปี 2554 (1,148.28 ล้ านบาท) โดยพฤติ ก รรมของ
นักท่ องเที่ ยวส่วนใหญ่ จะเป็น การแวะเที่ยวที่ป ราสาทพนมรุ้ง โดยไม่มีการพั กค้างคืน จึงทาให้
รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับจังหวัดใกล้เคียง แต่จะมีนักท่องเที่ยว
มากในวันที่มีการแข่งขันฟุตบอล และในอนาคตตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 เป็นต้นไป คาดว่าจะมี
นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีการลงทุนก่อสร้างสนามแข่งรถที่ได้มาตรฐานระดับโลกในพื้นที่
จังหวัด
ด้านสินค้า OTOP จังหวัดบุรีรัมย์มีสินค้า OTOP ที่หลากหลายประเภท เช่น ผ้าไหมที่
เป็นลายเอกลักษณ์ของจังหวัด ผ้าซิ่นตีนแดง นอกจากนี้ยังมีสินค้า OTOP อีกหลากหลายประเภท
เช่น ประเภทของใช้ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากไม้ หรือจากผักตบชวา ประเภทสมุนไพรถนอมผิว ประเภท
อาหาร เช่น ขาหมู กระยาสารท กุนเชียง กุ้งจ่อม เป็นต้น
จังหวัดได้พิจารณาเห็นว่าศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด จังหวัดมีต้นทุนที่มีศักยภาพเพียง
พอที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวตาม และยังสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ในการเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยง
โอกาสจากอาเซี ย นในด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว จึ ง ได้ ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ ใ นการพั ฒ นาจั ง หวั ด ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 ว่า“ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เศรษฐกิจ
มั่น คง สั งคมเป็ น สุ ข ” และกาหนดจุด ยื น ทางยุท ธศาสตร์ (Positioning) โดยจะทาให้ จังหวัด
บุรีรัมย์เป็น “เมืองท่องเที่ยว” โดยใช้ปราสาทพนมรุ้งซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด และเป็น
สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นจุดขายและเป็นจุดศูนย์กลางในการท่องเที่ยวของจังหวัด และเชื่อมโยง
การท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ภายในจังหวัด เช่น การท่องเที่ยวด้านกีฬา (สนามฟุตบอล
สนามแข่งรถ การส่งเสริมเมืองมวยไทยโลก เป็นต้น) ตลอดจนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับจังหวัด
ข้างเคี ยง และประเทศเพื่ อ นบ้า น นครวัด นครธม ของประเทศกั ม พู ชา โดยในการพั ฒ นาการ
ท่องเที่ยวเพื่อไปสู่จุดของการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวได้นั้น จังหวัดได้พิจารณาเห็นว่า การ
พั ฒ นาในสิ่ ง ต่ างๆ เหล่ านี้ จะเป็ น กิ จ กรรมที่ ส นั บ สนุ น น าไปสู่ ค วามส าเร็ จ ในการเพิ่ ม จ านวน
นักท่องเที่ยว และเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวได้ โดยได้นาแนวคิดของรูปแบบของตัวแบบระบบ
การบริห ารจั ด การรายกรณี B – CM Model : Buriram Case Management Model มาใช้ใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด ภายใต้ปัจจัยแห่งความสาเร็จ 9 ประการ
ประกอบด้ ว ย 1) ด้ า นที่ พั ก 2) ด้ า นสุ ข ภาพและอาหารปลอดภั ย 3) ด้ า นความพร้ อ มด้ า น
สาธารณูปโภค 4) ด้านพนักงานต้อนรับ 5) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 6) ด้านของที่
ระลึกและสินค้าประณีต 7) ด้านโซนนิ่งสถานบริการ 8) ด้านท่องเที่ยวและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
และ 9) ด้านการจัดทาระบบฐานข้อมูลแบะประเมินผล โดยดาเนิน การภายใต้เป้าหมายสูงสุดคือ
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“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน
สายเลือดเดียวกัน”
จังหวัดบุรีรัมย์กาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด (Positioning) 4
ด้าน คือ
1. พัฒนาศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม “เขาพนมรุ้ง”
2. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
3. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหม
4. ส่งเสริมการค้าชายแดนเพื่อการค้าและการลงทุน
แนวโน้มการลงทุนด้านเศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2558
จากข้อมูลสานักงานคลังจังหวัด จัดเก็ บข้อมูลแบบ Bottom up ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดต่อหัวประชากร (GPP Per Capita) ปี 2556 ของจังหวัดบุรีรัมย์ เท่ากับ 57,516.40
บาท ซึ่งอยู่ในลาดับที่ 68 ของประเทศ (จากจานวน 77 จังหวัด) และเป็นลาดับที่ 13 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (จากจานวน 20 จังหวัด) จากข้อมูลในปีที่ผ่านมา มองเห็นแนวโน้มของ
เศรษฐกิจจังหวัด ว่าควรจะเน้น การลงทุ นในปีต่อ ไปในทิ ศทางใด เดิมจังหวัดบุรีรัม ย์เป็น สังคม
เกษตรกรรมที่พัฒนามาควบคู่กับภาคอุตสาหกรรมมาโดยตลอด แต่ปัจจุบันอัตราการขยายตัวภาค
เกษตรไม่แน่นอน จากตัวเลขภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่หดตัว อันเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศ
และภัยธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่วนภาคบริการเป็นภาคที่มีอัตราการเจริญเติบโตขยายตัว
อย่างต่อเนื่อง จากการคมนาคมขนส่งที่สะดวกรวดเร็วขึ้น ปัจจุบันจังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่
น่าสนใจในสายตาคนภายนอกเพราะขณะนี้เรามีทีมฟุตบอลที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศและเป็นทีม
มีชื่อเสียงระดับเอเชียอีกด้วย อีกทั้ง เรายังมีสนามฟุตบอลที่ได้ชื่อว่าเป็นสนามฟุตบอลแห่งใหม่ที่
ยิ่งใหญ่ได้มาตรฐานและสวยที่สุดในประเทศ ที่ใครๆ ก็อยากมาสัมผัสถึงบรรยากาศ นั่นคือ
สนามกีฬา นิวไอโมบา สเตเดี้ยม นั่นเอง และนอกจากนั้นจังหวัดบุรีรัมย์ยังมีแหล่งท่องเที่ยว
หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแหล่งโบราณสถานเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยว
ที่ใช้เป็นสถานที่พั กผ่อนหย่อนใจ อันเป็น ที่รู้จักและยอมรับจากคนทั่วไปในปัจจุบั น คือ เพลา
เพลิน สถานที่ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ของจังหวัดที่ไม่เคยมีมาก่อน และนอกจากนี้ภาคเอกชนของ
จังหวัด ยังได้มีการพั ฒ นาแหล่งท่องเที่ ยวเพิ่ มเติมอี กมาก ไม่ว่าจะเป็น สนามแข่ งรถระดับ โลก
(Chang international circuit) ที่เปิ ดดาเนิน การแล้ว ตั้งแต่เดื อนตุ ลาคม 2557 ที่ผ่านมา
จากตัวเลขการจัดทาสถิติผลิตภัณ ฑ์ มวลรวมของจังหวัดบุรีรัมย์ที่ผ่านมา ภาคบริการด้านการ
ท่องเที่ยวและโรงแรมมีการขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นลาดับ จึงน่าจะได้รับการลงทุนอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้น จานวนโรงแรม ห้องพัก ภัตตาคาร ร้านอาหาร ควรจะต้องได้รับการพัฒนาขึ้น
เป็นลาดับแรก เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในจังหวัดจานวนเพิ่มขึ้น
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สรุปสิ่งที่ภาคเอกชนควรทาการลงทุนในจังหวัดบุรีรัมย์ปี 2558
1. โรงแรมและภัตตาคาร (ที่พัก,ร้านอาหารทั้งในตัวเมืองและต่างอาเภอ) ประมาณร้อย
ละ 50 เพื่อรองรับจานวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาจังหวัดในอนาคต อีกทั้ง จังหวัดบุรีรัมย์ถือเป็น
จังหวัดทางผ่านเพื่อเป็น ที่พักก่อนการเดินทางไปยังจังหวัดอื่นๆได้และไม่ไกลจากกรุงเทพมากนัก
(ประมาณ 383 กม.)
2. การขายส่ ง ขายปลี ก ฯ (ศู น ย์ก ารค้ า ,ห้ างสรรพสิน ค้ า) ประมาณร้อ ยละ 30
เนื่องจากเป็นจังหวัด ที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศกั มพูชา และอนาคตเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่
สังคมเศรษฐกิจอาเซียน อาจมีการพัฒนาช่องสายตะกูที่ปัจจุบันเป็นจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน
ระหว่างไทย-กัมพูชา เป็นจุดผ่านแดนถาวร จังหวัดจึงควรมีศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าเพื่อ
รองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
3. อุต สาหกรรมด้ านการเกษตร ประมาณร้อ ยละ 20 เช่ น โรงงานน้ าตาลและ
โรงงานผลิ ต แป้ ง มั น ส าปะหลั ง เพื่ อ รองรั บ ผลผลิ ต ของเกษตรกรและกระตุ้ น อุ ต สาหกรรม
การเกษตรให้เติบโตขึ้นอีก โดยที่ไม่ต้องส่งออกไปทาการผลิตข้ามจังหวัด (โซนนิ่งภาคเกษตร) อัน
จะส่งผลทาให้ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดขยายตัว

2.3 การทา SWOT
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพจังวัดบุรีรัมย์ (SWOT Analysis)

1

จุดแข็ง (Strength)
1. ภาคเกษตรกรรมและปศุสัตว์ มีพืชเศรษฐกิจทีส่ าคัญ:มีข้าวหอมมะลิ มันสาปะหลัง อ้อย ยางพารา และปศุสัตว์ที่สาคัญ :
สุกร ไก่เนื้อ โคเนื้อ โคนม กระบือ
1. มีพื้นทีจ่ านนวนมาก แรงงานจานวนมาก
2. มีแหล่งท่องเที่ยวทีเ่ ป็นศูนย์กลางอารยธรรมขอม แหล่งโบราณสถาน โบราณคดีกอ่ นประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวและ
ศึกษาทางธรรมชาติ ที่มีศกั ยภาพสูงและมีวฒ
ั นธรรมประเพณีที่หลากหลาย เช่น ปราสาทเขาพนมรุ้ง ซึ่งมีปรากฏการณ์
มหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรม (ดวงอาทิตย์ขนึ้ -ตก ตรง 15 ช่องประตู) ปราสาทเมืองต่า ภูเขาไฟที่ดับแล้วหลายลูก ที่
มองเห็นปากปล่องภูเขาไฟได้อย่างชัดเจน อุทยานแห่งชาติตราพระยาและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ประเพณีขึ้นเขา
พนมรุ้ง เป็นต้น
3. มีสนามกีฬาฟุตบอลทีม่ ีชื่อเสียงและได้มาตรฐาน
4. มีผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์และมีชอื่ เสียง
5. มีพื้นทีต่ ั้งในเส้นทางGate Way สู่อินโดจีน (จังหวัดมุกดาหาร) กับเขตประกอบการนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกและ
ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
6. มีปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายสาขาอาชีพ
7. ความเป็นพหุวฒ
ั นธรรม(ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม)

จุดอ่อน (Weakness)
1. ระบบชลประทานและขาดการบริหารจัดการน้าเชิงระบบและทรัพยากรดินเสื่อมโทรม
2. มีอัตราการว่างงานสูง แรงงานไม่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานสูง
3. ขาดการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและการลงทุนด้านการท่องเที่ยวและบริการ
4. กีฬาประเภทอืน่ ไม่ได้รับการสนใจและขาดการสนับสนุน
5. ขาดการลงทุนด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ไหม
6. มีการเคลื่อนย้าย คน สิ่งผิดกฎหมาย แรงงานเถือ่ น
7. ความเป็นพหุวฒ
ั นธรรม(ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม)
8. มีผลิตภัณฑ์มวลรวมต่า
9. การขยายตัวด้านการลงทุนในพื้นที่ในระดับต่า
10. หนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้น
11. การคมนาคมขนส่งระหว่างจังหวัดยังเป็น2เส้นทาง

โอกาส (Opportunity)
1. นโยบายของรัฐบาลครอบคลุมการพัฒนาทุกๆด้าน เช่น นโยบายการประกันราคาพืชผลทางการเกษตร นโยบายเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยด้านอาหาร นโยบายส่งเสริมให้ปลูกพืชทดแทนพลังงาน ฯลฯ จากนโยบายดังกล่าว จังหวัดสามารถส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพ และทางเลือกการผลิตสินค้าเกษตรในพืน้ ที่ เพือ่ เพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกร
2. มีภูเขาไฟทีด่ ับแล้วหลายลูก เป็น UNSEEN ที่น่าสนใจของประเทศ สามารถพัฒนาปากปล่องภูเขาไฟให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ใหม่ เป็น UNSEEN ใหม่ของประเทศไทย
3. ด้านการคมนาคม สามารถที่จะพัฒนาเป็นศูนย์กลางขนถ่ายสินค้า หรือจุดรวมสินค้า (Logistic Center) เพื่อส่งออกตาม
เส้นทาง GATE WAY และอิสเทิรน์ ซีบอร์ด สู่อินโดจีน(จังหวัดมุกดาหาร)
4. มีผลการวิจัยด้านความพร้อมด้านการพัฒนา
5. มีพื้นทีช่ ายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน(กัมพูชา) สามารถพัฒนาด้านการค้าและการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
6. มีชาวต่างชาติที่มาแต่งงานกับคนไทยจานวนมากที่พานนักในพืน้ ที่จงั หวัด

ข้อจากัด (Threat)
1. ความผันผวนของราคาน้ามันในตลาดโลก ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตไม่แน่นอน
2. ภาวะเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลง ทาให้เศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันชะลอตัวทาให้เกิดปัญหา การ
ว่างงานในพืน้ ทีม่ ากขึ้น
3. เป็นจังหวัดที่ประสบปัญหาภัยทางธรรมชาติ เช่นฤดูฝนน้าท่วม ฤดูแล้งแล้งมาก
4. เส้นทางการคมนาคมหลักของจังหวัด ยังคงเป็น 2 ช่องทางจราจร ซึ่งมีสภาพแคบ จึงเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจของจังหวัด
5. นโยบายการต่างประเทศของรัฐบาล มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
6. มีแรงงานอพยพออกนอกพืน้ ทีจ่ านวนมาก ทาให้ขาดแคลนแรงงานทุกภาคการผลิต

3. แผนพัฒนาของจังหวัดบุรีรัมย์
(พ.ศ. 2557 – 2560)
อจากัด (Threat)
3.1 วิสัยทัศน์จังหวัดบุรีรัมย์ ( Vision )
“ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเป็นสุข”
3.2 พันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย์ ( Mission )
“สร้ า งรายได้ ให้ แ ก่ ร าษฎร โดยการพั ฒ นาอาชี พ ทางด้ า นการเกษตรปลอดภั ย และ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง การยกระดับสินค้าชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าการจาหน่าย การส่งเสริมทางด้าน
การท่ องเที่ยว การช่วยเหลือและสนับสนุนการพั ฒ นาโครงสร้างพื้ นฐานในการประกอบอาชีพ
การศึ ก ษา การสาธารณสุ ข การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสาร การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในทุกด้าน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น”
3.3 เป้าประสงค์รวม
1. เป็ น ศู น ย์ ก ลางการท่ อ งเที่ ย วอารยธรรมขอม และผู้ น าด้ า นการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตร
ปลอดภัย
2. คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี ร่มเย็น เป็นสุข ในปี 2560
3. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมสู่สมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. ประชาสังคมมีความมั่นคงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5. การบริหารจัดการ มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐานธรรมาภิบาล"
3.4 ตัวชี้วัดและเป้าหมายการพัฒนา (KPI/Targets)
“ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางอารยธรรมขอม ”
3.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ( Strategic lssues )
3.5.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที 1 : ด้านเศรษฐกิจ
"เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และผู้นาด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย"
เป้าประสงค์
1. ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม
2. ผู้นาด้านสินค้าเกษตรปลอดภัย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
2. จานวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา
3. จานวนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา (คน)
1
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4. จานวนที่เพิ่มขึ้นของเครือข่ายการท่องเที่ยว
5. จานวน อปท. ที่ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว
6. จานวนประชาชนที่มารับบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว (คน)
7. ร้อยละที่ลดลงของต้นทุนการผลิตต่อหน่วยพื้นที่ (ไร่)
8. จานวนที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม (ล้าน)
9. จานวนวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กาหนด (แห่ง)
10. จานวนกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง/จาหน่าย
11.จานวนเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการ
จัดการคุณภาพสินค้า (ราย)
12. ร้อยละเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล
13.ร้อยละของผลิตภัณ ฑ์ชุมชนและท้องถิ่นของจังหวัดบุ รีรัมย์ได้รับมาตรฐานผลิตภัณ ฑ์
ชุมชน (มผช.)
14. จานวนแหล่งน้า/พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น (แห่ง)
15. จานวนที่เพิ่มขึ้นจากการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
16. เพิ่มพื้นที่ปลูกยางพารา (ไร่)
17. จานวนแรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ
18. จานวนที่เพิ่มขึ้นของฟาร์มปศุสัตว์ที่มีคุณภาพ
19. จานวนที่เพิ่มขึ้นของบ่อแก๊สชีวภาพภายในเกษตรกรรายย่อย
20. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
กลยุทธ์
1. พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว
3. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
4. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
5. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว
7. พัฒนาและส่งเสริมกีฬาสนับสนุนการท่องเที่ยว
8. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร
9. ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตร
10. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
11. เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
12. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
13. พัฒนาองค์กรเกษตรให้มีความเข้มแข็ง
14. พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร
15. ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
16. การบริหารจัดการทางการเกษตร
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3.5.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
"คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี ร่มเย็น เป็นสุข ในปี 2560 "
เป้าประสงค์
1. คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ชุมชนเข้มแข็งตามวิถีพอเพียง
3. สั ง คมร่ ม เย็ น ภายใต้ ก ารบริ ห ารจั ด การที่ มี ธ รรมาภิ บ าล (PMQA) รั ก ษาอั ต ลั ก ษณ์
(วัฒนธรรม)
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1. ระดับความสาเร็จของการแก้ไขปัญหาเพื่อลดจานวนครัวเรือนยากจน ที่มีรายได้เฉลี่ยต่า
กว่าเกณฑ์ จปฐ.
2. ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการสารวจและผ่านเกณฑ์เป็นครัวเรือนอบอุ่น
3. จ านวนประชาชนที่ ได้ รับ การส่ งเสริม และสนั บ สนุ น ตลอดจนการพั ฒ นาด้ านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
4.ร้อยละของราษฎรได้รับการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม
และสามารถทาให้เกิดการจ้างงาน
5. มีการเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมขนส่งระหว่างชุมชนให้มีความปลอดภัยมากขึ้น (สาย)
6. ระดับความสาเร็จในการแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
7. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ QA
8. ร้อยละของการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
9. โรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
10. ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
12. ระดับความสาเร็จของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
13. ระดับความสาเร็จของการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
14. ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง นักเรียน นักศึกษาได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพเพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่สถานประกอบการและมีอาชีพสร้างรายได้ (ราย)
15. ส่งเสริมและสร้างแนวทางพัฒ นาอาชีพให้เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่เพื่อเพิ่ม
รายได้ ลดรายจ่าย
16. ร้อยละของอาเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
17. ร้อยละของอาเภอสุขภาพดีวิถีไทย
18. ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน
19. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดาเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเอดส์
20. ร้อยละชุมชนที่พัฒนาตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

21. ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
22. ร้อยละของการส่งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงานต่างๆ
23. ระดับความสาเร็จในการสร้างความเข้มแข็งด้านวัฒนธรรมแก่ชุมชน
24. ระดับความสาเร็จในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนนักศึกษา
25. มีการส่งเสริมงานวิจัยด้านสังคมคนบุรีรัมย์
กลยุทธ์
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนบุรีรัมย์ให้มีความมั่นคงเพิ่มขึ้น
2 ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวให้มีความอบอุ่น
3. สร้างและพัฒนาเครือข่ายชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งตามวิถีพอเพียง
4. พัฒนาสังคมโดยใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เกิดความสงบสุขและร่มเย็น
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3.5.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
" อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วม สู่สมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ”
เป้าประสงค์
1. ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน
2. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดดเด่นของประเทศ
4. เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ในทุกพื้นที่
5. การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี มีคุณภาพ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละของเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ
3. ระดับความสาเร็จของการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง
4. ระดับความสาเร็จของการสร้างความสมดุลทางธรรมชาติที่ยั่งยืน
5. ระดับความสาเร็จของการบังคับใช้กฎหมาย ข้อบัญญัติต่างๆ
6. ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการขยะ
7. ร้อ ยละของการมี ส่ ว นร่ว มของทุ ก ภาคส่ ว นในการอนุ รั ก ษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
8. ระดับความสาเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
9. ร้อยละของการมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
10. ระดับความสาเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ
11. ระดับความสาเร็จในการอนุรักษ์และเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่
ชุ่มน้าและในผืนป่า
12.ระดับความสาเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
13.ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการ
14. จานวนแหล่งน้าได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

15. จานวนแหล่งน้าเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์
1. การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและจิตสานึกที่ดี
3. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
4. ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ
5. การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. การบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบ
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3.5.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ
“ประชาสังคมมีความมั่นคง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน”
เป้าประสงค์
1. สังคมปลอดยาเสพติด
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. การจัดการแผนความมั่นคง ภายใต้ความเข้มแข็งผสมกลมกลืนและความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม
4. การสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนในจังหวัด
5. การบูรณาการจัดระเบียบสังคม
6. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติเหตุทางถนน
7. การป้องกันและเฝ้าระวังภัยสุขภาพ
8. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1. ระดับความสาเร็จในการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาพลังมวลชนเอาชนะยาเสพติด
2. ร้อยละของหมู่บ้านชายแดนเข้มแข็ง
3. ร้อยละของการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบาบัดเพื่อคืนคนดีสู่สังคม
4. ระดับความสาเร็จในการพัฒนาจุดตรวจจุดสกัดกั้นยาเสพติด
5. ระดับความสาเร็จในการพัฒนาเครือข่ายข่าวภาคประชาชน
6. ร้อยละของเครือข่ายข่าวภาคประชาชนที่เพิ่มขึ้น
7. ระดับความสาเร็จในการป้องกันและปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ยั่งยืน
8. ร้อยละของความสาเร็จในกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายา
เสพติด
9. ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาสื่อและการประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
10. ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
11. ร้อยละความสาเร็จในการป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรม
12. ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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13. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน
14. ระดับความสาเร็จในการพัฒนาบุคลากรรักษาความสงบเรียบร้อย
15. ร้อยละของเครือข่ายอานวยความเป็นธรรมที่เพิ่มขึ้น
16. ระดับความสาเร็จในการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อความมั่นคง
17. ระดับความสาเร็จในการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายยุติธรรมชุมชน
18. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของศูนย์เครือข่ายยุติธรรมชุมชน
19. ระดับความสาเร็จในการพัฒนาเครือข่ายคุมประพฤติ
20. ระดับความสาเร็จในการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้าน
21. ระดับความสาเร็จในการพัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดน
22. ระดับความสาเร็จในการสนับสนุนส่งเสริมโครงการอันเนื่องจากพระราชดาริ
23. ระดับความสาเร็จรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
24. ร้อยละความสาเร็จในการพัฒนาระบบสมานฉันท์หมู่บ้าน
25. ระดั บ ความส าเร็ จ ในการส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด ความสมานฉั น ท์ แ ละความสามั ค คี ข อ ง
ประชาชนภายในจังหวัด
26. ระดับความสาเร็จในการสร้างจิตสานึกให้กับผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
27. ระดับความสาเร็จในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
28. ระดับความสาเร็จในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
29. ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
30. ระดับความสาเร็จในการพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและบรรเทสาธารณะภัย
31. ระดับความสาเร็จในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
32. ระดับความสาเร็จในการป้องกันและเฝ้าระวังภัยสุขภาพ
33. ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังภัยสุขภาพ
34. ระดับความสาเร็จในการร่วมมือทางการแพทย์ระหว่างประเทศ
35. ระดับความสาเร็จในการประชาสัมพันธ์ความรู้แก่ประชาชน
36. ระดับความสาเร็จในการบริหารจัดการที่มีคุณภาพภายใต้การบริหารจัดการที่ดี
กลยุทธ์
1. สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาพลังมวลชนเอาชนะยาเสพติด
2. จัดให้มีการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
3. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้สังคมปลอดยาเสพติด
4. การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
5. พัฒนาระบบความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6. พัฒนาระบบเครือข่ายภาคประชาชน
7. พัฒนาความสัมพันธ์อันดีระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้าน
8. พัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดน
9. สนับสนุนส่งเสริมโครงการอันเนื่องจากพระราชดาริ
10. รักษาความมั่นคงภายในจังหวัด

11. ส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนภายในจังหวัด
12. สร้างจิตสานึกให้กับผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
13. การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
14. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการลดอุบัติเหตุทางถนน
15. ป้องกันและเฝ้าระวังภัยสุขภาพ
16. การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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4.5.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการบริหารจัดการ
"การบริหารจัดการมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐานธรรมาภิบาล"
เป้าประสงค์
1. คุณภาพของระบบวางแผน
2. คุณภาพระบบข้อมูลและสารสนเทศ
3. คุ ณ ภาพการประสานงานและการมี ส่ ว นร่ว ม ตลอดจนการประชาสั ม พั น ธ์ป ระเด็ น
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดผ่านสื่อต่างๆ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1. มีแผนระยะยาว 15 ปี
2. มี ก ารจั ด กิ จ กรรมสั ม มนาผู้ มี ส่ วนได้ ส่ ว นเสี ย ในการพั ฒ นาจั งหวั ด เพื่ อ ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์และงบประมาณทุกปี
3. มี แ ผนที่ ส าคั ญ จ าเป็ น ได้ แ ก่ แ ผนหลั ก แผนทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ แผนยุ ท ธศาสตร์ด้ าน
การเงิน/การพึ่งพาตนเองด้านรายได้ และแผนพันธกิจ (แผน)
4. มีการประเมินครึ่งแผนและเมื่อสิ้นสุดแผน 11
5. มี ก ารปรับ ปรุง ระบบฐานข้ อ มู ล ของศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารจั งหวั ด เพื่ อ ประกอบการจั ด ท า
แผนพัฒนาจังหวัด (ครั้ง)
6. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด
(ครั้ง)
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบแผนที่เชื่อมโยงจากแผนรายปีเป็นแผนระยะยาว 15 ปี
2. พัฒนาระบบประเมินผลและรายงานผล
3. ปรับปรุงคุณภาพระบบงานและข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
@@@@@@@@@@@@@@@@

ความสอดคล้องและตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาประเทศของ
แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2557 - 2560
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ความสอดคล้องและตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 25572560

แผนพัฒนาฯฉบับที่ 11
พ.ศ. 2555-2557

แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ช่วงแผน 11

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
พ.ศ. 2557-2560

แผนพัฒนาจังหวัด
บุรีรัมย์
พ.ศ. 2557-2560

วิสัยทัศน์ประเทศไทย : สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และ
มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ :
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตรกร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11
แนวทางที่ 1 : เพิ่มศักยภาพฐานการผลิตให้แข็งแกร่ง มีความสมดุล และมีความสามารถในการ
แข่งขัน
แนวทางที่ 2 : พัฒนาคนให้มีคุณภาพภายใต้แนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แนวทางที่ 3 : สร้างความเป็นธรรมในสังคมและความเข้มแข็งของชุมชน
แนวทางที่ 4 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ไหมคุณภาพ และการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม
ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมที่มีคณ
ุ ภาพ
3. การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม
4. พัฒนาระบบ Logistic และการกระจายสินค้าในภูมภิ าค

วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เศรษฐกิจมัน่ คง สังคมเป็นสุข
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และผู้นาด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
2. คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี ร่มเย็น เป็นสุข ในปี 2560
3. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วม สู่สมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. ประชาสังคมมีความมั่นคง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5. บริหารจัดการ มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐานธรรมาภิบาล

31

Positioning
จ ังหว ัดบุรรี ัมย์

สังคมและคุณภาพชีวติ


ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหม


พัฒนาศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยว
อารยธรรมขอม “เขาพนมรุ้ง”

จ ังหว ัดบุรรี ัมย์

การบริหารจัดการ
“ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม
เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเป็นสุข”



ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม


ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัย

ส่งเสริมการค้าชายแดน
เพื่อการค้าและการลงทุน
(ช่องสายตะกู)

ความมัน่ คงและความสงบ
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ส่วนที่ 3
แผนงาน/โครงการ
(แบบ จ. 1)

