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ค ำน ำ 

 
    สืบเนื่องมาจาก พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๕๐ ได้บัญญัติในเร่ือง
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ในส่วนของจังหวัด โดยก าหนดให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดสามารถยื่นค าขอ
งบประมาณได้ รวมท้ังก าหนดให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดหรือแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขท่ีก าหนดในพระราชกฤษฏีกา ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ พ.ศ.๒๕๕๑ 
 คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
คณะกรรมการ ได้ประชุมครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันท่ี 5 กันยายน 2561  มีมติเห็นชอบให้จังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ระยะ 5 ปี รอบปี 2563       
(พ.ศ. 2561-2565) ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทางท่ี ก.บ.ภ. ก าหนด  

 แผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี  (พ.ศ. 2561-2565) ของจังหวัดบุรีรัมย์  ฉบับนี้ถูกจัดท า
ขึ้น โดยคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ได้มอบหมายให้คณะท างานจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 
2561-2564) เดิม แล้วปรับปรุงเป็นแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติท่ีพัฒนาเป็นช่วงๆ ช่วงละ 5 ปี และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับท่ี 12 (ระยะเวลา 5 ปี)  ในการจัดท าแผนฯ ได้ประชุม แบ่งกลุ่มย่อยตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ระดมสมอง ด าเนินการเป็นไปตามกรอบแนวทางตามมติคณะกรรมการนโยบายการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ภ.) ก าหนด โดยยึดนโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แนวทางการพัฒนาทิศทางการพัฒนาภาค และปัญหาความต้องการของพื้นท่ี
เป็นหลัก และมุ่งเน้นการท างานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน (ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสั งคม ) เพื่ อ ร่ วมกั นก าหน ด ทิศทางการพัฒ นาจั งห วัด  ในด้ าน เศรษฐกิ จ  สั งคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านความมั่นคงและสงบสุข เพื่อให้แผนพัฒนาจังหวัด
สามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพ  ส าหรับการทบทวนแผนฯ เพื่อจัดท าแผน 5 ปี (พ.ศ. 
2561-2565) นั้น  จังหวัดได้น าเข้าท่ีประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน และได้
ด าเนินการปรับปรุงแผนตามข้อเสนอแนะของทุกภาคส่วน และตามแนวทางท่ี ก.บ.ภ. ก าหนด   
ส าหรับในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จังหวัดโดยคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ มีมติเมื่อวันท่ี 15 ตุลาคม 2563 มีมติ
เห็นชอบใหย้ืนยันแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) คงเดิม  
 
                               จังหวัดบุรีรัมย์ 
                                   ตุลาคม  ๒๕63 
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1. ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำยภำพ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
 นักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์ให้ข้อสันนิษฐานโดยสรุปว่า จังหวัดบุรีรัมย์เคยเป็น

ท่ีตั้งอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ รุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยทวาราวดี (พุทธศตวรรษท่ี ๑๒ – ๑๖)  เชื่อมต่อจนถึง
สมัยลพบุรี  (พุทธศตวรรษท่ี ๑๖ – ๑๘ )  จากนั้นก็เริ่มเส่ือมอ านาจลงและแตกแยก อาจจะด้วยเหตุ
ภัยธรรมชาติหรือสงคราม ประชาชนกระจายออกไปตั้งชุมชนเล็ก ๆ ตามป่าหรือชายแดนเรียกว่า 
“เขมรป่าดง”   

สมัยกรุงธนบุรี พ.ศ. ๒๓๑๙ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ขณะด ารง
พระยศเจ้าพระยาจักรี เสด็จฯ มาทรงจัดระเบียบการปกครองเมืองนางรอง รวบรวมผู้คน เมืองตลุง 
เมืองสุรินทร์ เมืองสังขะ และเมืองขุขันธ์ ก่อตั้งเป็นเมืองใหม่ ณ ชัยภูมิป่าทุ่งต้นแป๊ะเรียกว่า “เมือง
แป๊ะ” คือเมืองบุรีรัมย์ปัจจุบัน  ความชอบครั้งนี้ ได้รับพระราชทานพระอิสริยศ เป็นสมเด็จเจ้าพระยา
มหากษัตริย์ศึก  พ.ศ. ๒๔๕๐ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้กระทรวงมหาดไทยปรับปรุง  หัว
เมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มณฑลนครราชสีมาประกอบด้วย ๓ เมือง ๑๗ อ าเภอ คือ เมือง
นครราชสีมา ๑๐ อ าเภอ เมืองชัยภูมิ ๓ อ าเภอ และเมืองบุรีรัมย์ ๔ อ าเภอ คือ นางรอง พุทไธสง  
ประโคนชัย  และรัตนบุรี (ปัจจุบันอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดสุรินทร์)ต่อมาได้มีการตรา
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชอาณาจักรสยาม พ .ศ.  ๒๔๗๖ ขึ้นยุบมณฑล และจัดระเบียบ
บริหารราชการ ออกเป็นจังหวัดและอ าเภอ เมืองบุรีรัมย์จึงมีฐานะเป็น “จังหวัดบุรีรัมย์” แต่นั้นเป็นต้นมา  

จั งห วั ด บุ รี รั ม ย์   ห ม ายถึ ง เมื อ งแห่ งค วาม รื่ น รมย์ เป็ น จั งห วั ด ห นึ่ ง ใน ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีส าคัญน่าเท่ียว  โดยเฉพาะอย่างยิ่ งแหล่ง
โบราณสถานศิลปะแบบขอมโบราณท่ีมีอยู่มากมายกระจายอยู่ในพื้นท่ีท้ังจังหวัด อีกท้ังยังเป็นท่ีรู้จักใน
ฐานะเมืองเกษตรกรรมและหัตถกรรม  เพราะเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิท่ีมีคุณภาพดี และเป็น
แหล่งทอผ้าไหมท่ีสวยงามและมีชื่อเสียง นอกจากนี้ด้วยสภาพพื้นท่ีตั้งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศ
เพื่อนบ้าน จึงท าให้มีความหลากหลายของเชื้อชาติซึ่งก่อให้เกิดความหลากหลายของประเพณีวัฒนธรรม 
จนท าให้เป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไปดังค าขวัญของจังหวัดท่ีว่า  “เมืองปรำสำทหิน  ถิ่นภูเขำไฟ ผ้ำไหมสวย 
รวยวัฒนธรรม เลิศล ้ำเมืองกีฬำ” 

ขณะเดียวกันบุรีรัมย์ก็มีบทบาทส าคัญในด้านอุตสาหกรรมอีกสถานะหนึ่ง  เพราะเป็น
แหล่งผลิตหินก่อสร้างแหล่งใหญ่ท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดของประเทศ โดยเฉพาะในย่านอ าเภอเมืองบุรีรัมย์  
อ าเภอนางรอง  และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติฯ  สามารถส่งหินจ าหน่ายให้แก่จังหวัดต่างๆในเขตภาค
อีสานตอนล่างและภาคอื่นๆ 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูเพื่อกำรพัฒนำ 
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 1.2 ลักษณะทำงกำยภำพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ต ำแหน่งที่ตั้ง 
  จังหวัดบุรีรัมย์ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างเส้นรุ้งท่ี  14  

องศา  15  ลิปดาเหนือ  กับ  15  องศา   45  ลิปดาเหนือ  เส้นแวงท่ี  102  องศา  30  ลิปดา
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ตะวันออก  กับ  103  องศา  45  ลิปดาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์
ประมาณ  385  กิโลเมตร  ทางรถไฟประมาณ  376  กิโลเมตร  

 
• ขอบเขตจังหวัด 

  - ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดสุรินทร ์
  - ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์ 
  - ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดสระแก้ว และราชอาณาจักรกัมพูชา 
  - ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา 
 

• พื้นที่จังหวัด 

 จั งหวัดบุ รี รัมย์  มี เนื้ อ ท่ี รวม ท้ั งสิ้ น   10,393.945 ตารางกิ โล เมตร  ห รือ  
6,451,178.125  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  6.11  ของพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และคิดเป็นร้อย
ละ  2.01  ของพื้นที่ประเทศไทย โดยมีพื้นท่ีกว้างเป็นล าดับที่ 17 ของประเทศ   

- พรมแดน 
  จังหวัดบุรีรัมย์ มีพรมแดนโดยรอบยาวประมาณ 638 กิโลเมตร เป็นพรมแดนท่ีเป็น

ธรรมชาติ ท้ังสิ้น คือ ใช้แนวสันเขาแบ่งเขตยาวประมาณ 170 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 24.89 
พรมแดนท่ีเป็นล าน้ ายาวประมาณ 363 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 53.15 และใช้เส้นแนวตรงในท่ี
ราบเป็นแนวพรมแดนอีก 150  กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 21.96 

- รูปร่ำง 
   รูปร่างของจังหวัดบุรีรัมย์ มีความยาวมากกว่าความกว้าง กล่าวคือ วัดความยาว

ของจังหวัดจากแผนท่ีภูมิศาสตร์ อัตราส่วน 1 : 250,000 ของกรมแผนท่ีทหารได้ประมาณ 182 
กิโลเมตร ส่วนความกว้างวัดได้ประมาณ 90 กิโลเมตร ในทางภูมิศาสตร์การเมืองได้วิเคราะห์รูปร่างท่ี
ดีของพื้นท่ีไว้ว่า จะต้องมีความยาวและความกว้างเท่ากันหรือ ยาว : กว้าง เท่ากับ 1 ซึ่งรูปร่างของ
พื้นท่ีดังกล่าวอาจเกือบกลม หรือ เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส เมื่อพิจารณารูปร่างของจังหวัดบุรีรัมย์แล้วจะมี
รูปร่างคล้ายเต่า มีหัวอยู่ทางตอนบนและล าตัวอยู่ทางตอนกลางและตอนใต้ ถ้าคิดตามสัดส่วนความ
ยาวต่อความกว้างแล้ว จะมีค่าประมาณ 2.02 ซึ่งเป็นรูปร่างท่ีไม่ดี คือ ไม่กะทัดรัด เพราะจะมีรูปร่าง
ยาวรีในตอนบนแล้วแผ่กว้างทางตอนกลางและตอนใต้ จึงท าให้เกิดข้อเสียในด้านต่าง ๆ การสื่อสาร
โทรคมนาคมไม่สะดวก ยากแก่การพัฒนา เสียค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสูง ตลอดจนการดูแล ของ
เจา้หน้าท่ีไม่ท่ัวถึง  

•   ลักษณะภูมิประเทศ 

- ลักษณะพื้นที่ 
  ภูมิประเทศโดยท่ัวไปเป็นท่ีราบสูงทางตอนใต้ บริเวณอ าเภอละหานทราย อ าเภอ

โนนดินแดง และอ าเภอบ้านกรวด มีเทือกเขาบรรทัดและเทือกเขาพนมดงรัก กั้นพรมแดนระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย พ้ืนท่ีลาดจากทิศใต้ลงไปทางทิศเหนือมีลักษณะเป็นลูก
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คลื่นน้อยๆ เป็นท่ีราบขั้นบันไดช่องเขา และภูมิประเทศท่ีเกิดจากภูเขาไฟ ลักษณะภูมิประเทศท่ีส าคัญ
แบ่งได้  3  ลักษณะ คือ 

 
 

 1. พื้นท่ีสูงและภูเขาทางตอนใต้ เป็นพื้นท่ีลอนลึก ภูเขาและช่องเขาบริเวณเทือกเขา
พนมดงรักมีความสูงตั้งแต่ 200 เมตรจากระดับน้ าทะเล ครอบคลุมพื้นท่ีร้อยละ 25 ของพื้นท่ีจังหวัด 
ได้แก่ บริเวณด้านตะวันตกของอ าเภอหนองหงส์ ตอนใต้ของอ าเภอโนนสุวรรณ อ าเภอหนองกี่ อ าเภอ
นางรอง อ าเภอปะค า อ าเภอละหานทราย อ าเภอบ้านกรวด และอ าเภอโนนดินแดง  

 2. พื้นท่ีลูกคลื่นลอนตื้นตอนกลางของจังหวัด ความสูงประมาณ 150-200 เมตร 
จากระดับน้ าทะเลปานกลาง พื้นท่ีจะทอดขนานเป็นแนวยาวทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก 
ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณร้อยละ 60 ของพื้นท่ีจังหวัด ได้แก่ บริเวณอ าเภอประโคนชัย อ าเภอ
พลับพลาชัย อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ อ าเภอห้วยราช อ าเภอล าปลายมาศ อ าเภอคูเมือง อ าเภอกระสัง 
อ าเภอบ้านด่าน และบางส่วนของอ าเภอนางรอง อ าเภอหนองกี่ อ าเภอหนองหงส์ อ าเภอสตึก อ าเภอ
พุทไธสง อ าเภอนาโพธิ์ อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ อ าเภอช านิ 
และอ าเภอแคนดง 

 3. พื้นท่ีราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ ามูล มีความสูงเฉลี่ยต่ ากว่า 150 เมตร ได้แก่ พื้นท่ี
บริเวณอ าเภอพุทไธสง อ าเภอคูเมือง และอ าเภอสตึก 

•   ลักษณะภูมิอำกำศ 
   จังหวัดบุรีรัมย์มีสภาพอากาศ จัดอยู่ภายในเขตภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน 

(Tropical Savanna Climate : Aw) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เขตภูมิอากาศแบบสวันนา (Savanna 
Climate) ซึ่ งเป็นลักษณะอากาศท่ีมีฤดูแล้งสลับฤดูฝนอย่างเด่นชัด จากสถิติภูมิอากาศข้อมูล
อุตุนิยมวิทยา ในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2530-2559) ของจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ปริมาณฝนรวมเฉลี่ยท้ังปี 
เท่ากับ 1,217.6 มิลลิเมตร ความชื้นสัมพัทธ์สูงท่ีสุดเฉลี่ยอยู่ในเดือนกันยายนเท่ากับร้อยละประมาณ 
96 ความชื้นสัมพัทธ์ต่ าสุดเฉลี่ยอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์เท่ากับประมาณร้อยละ 40 โดยรวมแล้วจังหวัด
บุรีรัมย์ มีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยท้ังปีร้อยละ 75 ลักษณะอากาศเช่นนี้เกิดขึ้นเนื่องจากจังหวัดบุรีรัมย์ตก
อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
จึงสามารถแบ่งฤดูกาลออกได้เป็น 3 ฤดู ดังนี้  

  1) ฤดูฝน (Rain Season) เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม 
ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดน าความชื้นจากทะเลอันดามัน และอ่าวไทยเข้ามาปก
คลุม และมีอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ าหรือร่องมรสุม (International Tropical Convergence 
Zone : ITCZ or Monsoon Trough) พาดผ่าน ท าให้เริ่มมีฝนตกชุกตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้น
ไปจนถึงกลางเดือนมิถุนายน หลังจากนั้นไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมฝนจะลดน้อยลงมากบางวันอาจไม่
มีฝนตกเลย เรียกระยะนี้ว่า ระยะฝนท้ิงช่วง (Dry Spell) เนื่องจากร่องความกดอากาศต่ าหรือร่องมรสุมได้
เคลื่อนตัวขึ้นไปพาดผ่านตอนบน  ของประเทศลาว ประเทศเวียดนาม และประเทศจีนตอนใต้ ส าหรับ
ในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน ฝนจะกลับมาตกชุกอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากร่องความกดอากาศต่ าหรือ
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ร่องมรสุมได้เคลื่อนตัวลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ในฤดูนี้มักมีพายุหมุน
เขตร้อนเคลื่อนตัวจากทะเลจีนใต้เข้ามามีอิทธิพลต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลี่ยปีละ 1-3 ลูก จาก
สถิติภูมิอากาศจังหวัดบุรีรัมย์ของกรมอุตุนิยมวิทยา ในคาบ 30  

 
  2) ฤดูหนาว (Winter Season) เริ่มตั้ งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือน

กุมภาพันธ์ ในฤดูนี้จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นลมท่ีพัดออกจาก
ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน มีลักษณะอากาศเย็นและแห้ง ความกดอากาศสูง
หรือมวลอากาศเย็น จะแผ่ปกคลุมตลอดฤดู อุณหภูมิจะลดต่ าลงท าให้มีอากาศหนาวเย็นโดยท่ัวไปขึ้นอยู่
กับก าลังและขนาดของมวลอากาศเย็นนั้น จากสถิติภูมิอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ ในคาบ 30 
ปี(พ.ศ. 2530-2559) ของจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า อากาศหนาวเย็นท่ีสุดอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมถึง
มกราคม โดยอุณหภูมิเฉลี่ยต่ าท่ีสุดเดือนมกราคม 13.0 °c  และ 13.6 °c ในเดือนธันวาคม ตามล าดับ 
อุณหภูมิต่ าท่ีสุดท่ีวัดของจังหวัดวัดได้เท่ากับ 7.8 °c ในเดือนธันวาคมเมื่อปี 2525  ในฤดูนี้มักประสบ
ปัญหาภัยแล้งเนื่องจากมีฝนลดน้อยลงอย่างมากจนถึงระดับไม่มีฝนตก ในฤดูนี้อาจมีคลื่นกระแสลม
ตะวันตกเคลื่อนตัวมาจากประเทศพม่าผ่านภาคเหนือของประเทศไทยเข้ามามีอิทธิพลต่อภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือได้ ซึ่งอาจท าให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ แต่ปริมาณฝนจะไม่มากนัก 

  3) ฤดูร้อน (Summer Season) เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือน
พฤษภาคม ลมท่ีพัด ปกคลุมในฤดูนี้ส่วนใหญ่เป็นลมใต้และลมตะวันตก และมักจะมีหย่อมความกดอากาศ
ต่ าเนื่องจากความร้อน (Heat Low) ปกคลุมตลอดฤดู ท าให้มีอากาศร้อนโดยท่ัวไป บางวันมีอากาศร้อนจัด 
สามารถวัดอุณหภูมิได้สูงถึง 41 °c ขึ้นไป จากสถิติภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาของจังหวัดบุรีรัมย์ 
คาบ 30 ปี (พ.ศ. 2530-2559)พบว่า เดือนเมษายน เป็นเดือนท่ีมีอากาศร้อนมากท่ีสุด อุณหภูมิสูงท่ีสุด
ท่ีเคยวัดได้ 43.0 °c  เมื่อปี 2559  โดยค่าเฉลี่ยอุณหภูมิสูงสุดเดือนเมษายนคือ 40.2 °c  ในฤดูนี้จะมี
บางช่วงท่ีมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมา จะเกิดการปะทะกับมวลอากาศร้อนท่ีปกคลุมอยู่ก่อน
แล้ว ท าให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง บางครั้งมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นด้วย เราเรียก พายุชนิดนี้ว่า 
พายุฤดูร้อน (Summer Storm) ฝนท่ีตกลงมาในฤดูนี้ยังมีปริมาณน้อยมักไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก 

ตำรำงที่ 1 สภำพภูมิอำกำศจังหวดับุรีรัมย์ จ ำแนกรำยปี 

ที ่ อุณหภูมิ ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 

1 อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี (องศาเซลเซียส) ๒๗.๐๗ ๒๗.๒๔ 28.08 

2 อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส) ๓๙.๒ ๓๙.๒๐ 40.8 

3 อุณหภูมิต่ าสุด (องศาเซลเซียส) ๑๑.๒ ๑๑.๙๐ 12.30 
  (ท่ีมา : สถานีอุตุนิยมวทิยานางรอง  อ.นางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์) 
 

ตำรำงที่ 2 ปริมำณน้ ำฝน จ ำนวนวันฝนตกจังหวดับุรีรัมย์ จ ำแนกรำยปี 

ที ่ รำยกำร ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 

1 ปริมาณน้ าฝนรวมทั้งปี (มิลิเมตร) ๑,๒๕๓.๑ ๗๗๓.๕๐ 829.3 

2 จ านวนวันฝนตก (วัน) ๑๓๖ ๑๑๘ 95 
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  (ท่ีมา : สถานีอุตุนิยมวิทยานางรอง  อ.นางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์) 
 
 
 
 

ตำรำงที่ 3 ควำมชื้นสมัพัทธ์จังหวัดบุรีรัมย์ จ ำแนกรำยปี 
ที ่ ความชื้นสัมพัทธ์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 
1 ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยทั้งปี (เปอร์เซ็น) ๗๖.๗๐ ๗๔.๗๕ 69.90 
2 ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ย (เปอร์เซ็น) ๙๒.๗๙ ๙๒.๒๔ 88.51 
3 ความชื้นสัมพัทธ์ต่ าสุดเฉลี่ย (เปอร์เซ็น) ๕๔.๙๒ ๕๑.๙๔ 47.80 

  (ท่ีมา : สถานีอุตุนิยมวิทยานางรอง  อ.นางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์) 
 

•   กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
จังหวัดบุรีรัมย์มีพื้นท่ีท้ังหมด 6,451,178 ไร่ สภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินของจังหวัด

ประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก ได้แก่ (1) พื้นท่ีเกษตรกรรม (2) พื้นท่ีป่าไม้ (3) พื้นท่ีน้ า (4) พื้นท่ีชุมชนและ
สิ่งปลูกสร้าง และ(5) พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด ซึ่งพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม ส าหรับปี พ.ศ. 2562 มี
พื้นท่ีเกษตรกรรมร้อยละ 77.25 (ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ -0.83) รองลงมาเป็นพื้นท่ีป่าไม้ร้อยละ 
9.59 (เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 0.28 ) ถัดมาคือพื้นท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้างร้อยละ 7.40 
(เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 0.06) ถัดมาคือพื้นท่ีน้ าคิดเป็นร้อยละ 4.18 (เพ่ิมขึ้นจากปี 2560  
ร้อยละ 0.35) และสุดท้ายคือพื้นท่ีเบ็ดเตล็ดคิดเป็นร้อยละ 1.58 (เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 0.14) 
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ตำรำงที่ 4 ข้อมูลแสดงกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่ำงๆ จ ำแนกรำยปี 
กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ประเภทต่ำงๆ 
 ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ

เปลี่ยนแปลง
(2562-2560)  พ้ืนที่ (ไร่) ร้อยละ พ้ืนที ่(ไร่) ร้อยละ พ้ืนที ่(ไร่) ร้อยละ 

1. พ้ืนที่เกษตรกรรม 5,012,063 77.71 5,037,119 78.08 4,983,271 77.25 -0.83 

  1.1 พื้นที่นา 3,444,131 53.38 3,312,381 51.34 3,208,085 49.73 -1.61 

      1.1.1 นาข้าว+พืชอื่นๆ 3,440,879 53.33 3,307,183 51.26 3,196,567 49.55 -1.71 

      1.1.2 นาร้าง 3,252 0.05 5,198 0.08 4,197 0.07 -0.01 

  1.2 พืชไร่  942,224 14.61 1,094,838 16.97 1,173,147 18.18 1.21 

  1.3 ไม้ยืนต้น 594,753 9.24 596,406 9.24 564,614 8.75 -0.49 

  1.4 ไม้ผล 15,134 0.23 13,697 0.22 16,807 0.28 0.06 

  1.5 พืชสวน 1,569 0.02 2,896 0.04 2,938 0.05 0.01 

  1.6 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสตัว์และ
โรงเรือนเลี้ยงสตัว ์

10,191 0.16 11,605 0.19 12,052 0.19 0 

  1.7 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า 4,553 0.07 5,063 0.08 5,328 0.08 0 

  1.8 เกษตรผสมผสาน/ไร่นา
สวนผสม 

81 - 233 - 300 0.01 0.01 

2. พ้ืนที่ป่ำไม้ 632,101 9.80 600,285 9.31 619,364 9.59 0.28 

  2.1 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพ
ฟื้นฟ ู

47 - 43 - 617 0.01 0.01 

  2.2 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ ์ 333,806 5.18 333,803 5.17 359,302 5.57 0.4 

  2.3 ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู 23,261 0.36 25,008 0.39 24,110 0.37 -0.02 

  2.4 ป่าผลัดใบสมบรูณ ์ 260,814 4.04 227,258 3.52 219,985 3.41 -0.11 

  2.5 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู 6,617 0.10 232 0.01 232 - -0.01 

  2.6 ป่าปลูกสมบรูณ ์ 7,556 0.12 13,941 0.22 15,118 0.23 0.01 

3. พ้ืนที่น้ ำ 240,851 3.74 247,262 3.83 269,471 4.18 0.35 

  3.1 แม่น้ า ล าห้วย ล าคลอง 79,956 1.24 80,264 1.24 84,402 1.31 0.07 

  3.2 หนอง บึง ทะเลสาบ 43,342 0.67 43,474 0.68 43,842 0.68 0 

  3.3 อ่างเก็บน้ า 83,674 1.30 84,647 1.31 85,558 1.33 0.02 

  3.4 บ่อน้ าในไร่นา 28,255 0.44 32,981 0.51 49,692 0.77 0.26 

  3.5 คลองชลประทาน 5,624 0.09 5,896 0.09 5,977 0.09 0 

4. พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง 452,957 7.01 473,511 7.34 476,892 7.40 0.06 

   4.1 ตัวเมืองและย่านการค้า 24,777 0.38 24,807 0.38 27,491 0.43 0.05 

   4.2 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง 149 - 458 0.01 202 - -0.01 
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   4.3 หมู่บ้านบนพื้นราบ 320,137 4.96 332,933 5.16 329,234 5.10 0.06 

   4.4 สถานที่ราชการและสถาบัน
ต่าง  ๆ

64,096 0.99 65,311 1.01 64,404 1.00 0.01 

   4.5 สนามบิน 2,549 0.04 2,549 0.04 2,549 0.04 0 

 

ตำรำงที่ 4 ข้อมูลแสดงกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่ำงๆ จ ำแนกรำยปี (ต่อ) 
กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ประเภทต่ำงๆ 
 ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ

เปลี่ยนแปลง
(2562-2560)  พ้ืนที่ (ไร่) ร้อยละ พ้ืนที ่(ไร่) ร้อยละ พ้ืนที ่(ไร่) ร้อยละ 

   4.6 ถนน 26,591 0.41 26,707 0.42 32,311 0.50 0.08 
   4.7 ทางรถไฟ 405 0.01 405 0.01 404 0.01 0 
   4.8 พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมร้าง 112 - 112 - 102 - 0 
   4.9 โรงงานอุตสาหกรรม 11,253 0.18 15,223 0.24 14,659 0.23 -0.01 
   4.10 ลานตากและแหล่งรับ
ซื้อทางการเกษตร 

761 0.01 934 0.01 1,184 0.02 
0.01 

   4.11 สถานท่ีร้าง 65 - 65 - 95 - 0 
   4.12 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 1,158 0.02 2,640 0.04 2,629 0.04 0 
   4.13 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮาส์ 288 - 516 0.01 669 0.01 0 
   4.14 สุสาน ป่าช้า 215 - 240 - 327 0.01 0.01 
   4.15 สถานีบริการน้ ามัน 401 0.01 611 0.01 632 0.01 0 
5. พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 112,633 1.74 93,001 1.44 102,180 1.58 0.14 

   5.1 ทุ่งหญ้าธรรมชาต ิ 19,988 0.31 13,827 0.21 12,998 0.20 -0.01 
   5.2 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้
ละเมาะ 

51,930 0.81 40,874 0.63 51,400 0.80 0.17 

   5.3 พ้ืนท่ีลุ่ม 31,627 0.49 27,028 0.42 24,680 0.38 -0.04 
   5.4 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 585 0.01 254 0.01 735 0.01 0 
   5.5 เหมืองแร ่ 3,917 0.06 4,209 0.07 3,956 0.06 -0.01 
   5.6 บ่อลูกรัง 758 0.01 804 0.01 774 0.01 0 
   5.7 บ่อทราย 47 - 76 - 114 - 0 
   5.8 บ่อดิน 2,628 0.04 2,554 0.04 2,504 0.04 0 
   5.9 พ้ืนท่ีกองวัสด ุ 11 - 10 - - - 0 
   5.10 พ้ืนท่ีถม 868 0.01 2,347 0.04 2,504 0.04 0 
   5.11 ท่ีทิ้งขยะ 274 - 274 - 285 0.01 0.01 
รวม 6,451,178 100 6,451,178 100 6,451,178 100  

 
  (ข้อมูลจัดเก็บ 2 ปคีรั้ง ที่มา : เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน http://www1.ldd.go.th/WEB_OLP/report_research_NE.html) 
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•   โครงสร้ำงพื้นฐำน 
กำรคมนำคมขนส่ง 

 จังหวัดบุรีรัมย์ มีทางหลวงแผ่นดิน  ทางหลวงจังหวัด  ตลอดจนทางหลวงท้องถิ่น  
(ทางหลวงชนบท)  ท่ีสามารถใช้เดินทางติดต่อภายในจังหวัด  และระหว่างจังหวัดได้สะดวกทุกฤดูกาล  
มีเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผ่านจังหวัดบุรีรัมย์ในเขตท้องท่ีอ าเภอล าปลายมาศ อ าเภอ
เมือง อ าเภอห้วยราช และอ าเภอกระสัง นอกจากนั้นยังสามารถเดินทาง ทางอากาศโดยเครื่องบินได้ 
โดยมีเครื่องบินของบริษัทนกแอร์จ ากัด และบริษัทไทยแอร์เอเชีย จ ากัดเดินทางจากสนามบินจังหวัด
บุรีรัมย-์กรุงเทพ ,กรุงเทพฯ-บุรีรัมย์ ทุกวัน เท่ียวบิน ไป-กลับ 

         กำรสำธำรณูปโภค 
           -  ไฟฟ้ำ  
 

ตำรำงที่ 5 ข้อมูลสถิติผู้ใช้ไฟฟ้ำ จ ำแนกรำยปี      
 

ที่ ประเภทผู้ใช้ (รำย) ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 
1 จ ำนวนกำรไฟฟ้ำ (แห่ง) 18 18 18 
2 จ ำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ำ (รำย) 410,899 420,264 429,454 
3 บ้านอยู่อาศัย (น้อยกว่า 150 กโิลวัตต์-

ชั่วโมงต่อเดือน) 
271,772 274,438 273,723 

4 บ้านอยู่อาศัย (150 และมากกว่า 
กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อเดือน) 

101,480 106,717 115,564 

5 กิจการขนาดเล็ก 30,866 31,726 32,326 
6 กิจการขนาดกลาง 873 929 981 
7 กิจการขนาดใหญ่ 47 51 53 
8 กิจการเฉพาะอย่าง 100 109 121 
9 ส่วนราชการและองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร - - - 

10 สูบน้ าเพื่อการเกษตร 101 116 131 
11 ไฟชั่วคราว 5,660 6,178 6,555 
12 อัตราไฟส ารอง - - - 
13 อัตราไฟที่สามารถงดจา่ยไฟได้ - - - 
14 สถานีอัดประจุไฟฟา้   - - 

 
 
 

(ท่ีมา : เว็บไซตส์ านักงานสถติิแห่งชาติ http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/13.aspx) 
 
 
 
 
 
 

http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/13.aspx
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       -  น้ ำประปำ 
ตำรำงที่ 7 ข้อมูลด้ำนน้ ำประปำจังหวัดบุรีรัมย์ จ ำแนกรำยปี 

ที ่
ข้อมูล 

ปี พ.ศ. 
 2560 2561 2562 

1 จ านวนผู้ใช้น้ า (ราย)       62,606          64,876          68,721  

2 ปริมาณการผลิต (ล้านลูกบาศก์เมตร)     20.1117   20.807168   21.919934  

3 ปริมาณการจ าหน่าย (ล้านลูกบาศก์เมตร)     15.1447   15.759164   16.961752  

4 เฉลี่ยการใช้น้ า (ลบ.ม./ราย/เดือน)     20.1587          20.24          20.57  

(ท่ีมา: การประปาส่วนภมูิภาคจังหวัดบุรีรมัย์ )  
 
 

 -  กำรใช้พลังงำน 
 

ตำรำงที่ 6 ข้อมูลกำรจ ำหน่ำยพลังงำนไฟฟ้ำ จ ำแนกรำยปี 
 

ที่ ประเภทผู้ใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 
1 พลังงานไฟฟ้าทีจ่ าหนา่ยและใช ้

(กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 
1,075,055,448 1,134,807,097 1,204,624,103 

2 บ้านอยู่อาศัย (น้อยกว่า 150 กโิลวัตต์-
ชั่วโมงต่อเดือน) 

230,762,517 233,250,511 231,126,651 

3 บ้านอยู่อาศัย (150 และมากกว่า 
กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อเดือน) 

270,167,450 282,952,402 328,333,633 

4 กิจการขนาดเล็ก 179,168,527 185,535,798 196,904,213 

5 กิจการขนาดกลาง 217,893,947 227,761,207 237,810,822 

6 กิจการขนาดใหญ่ 151,568,519 174,824,412 179,650,422 

7 กิจการเฉพาะอย่าง 14,387,665 15,731,738 18,324,907 
8 ส่วนราชการและองค์กรที่ไม่แสวงหา

ก าไร 
13,262 442 - 

9 สูบน้ าเพื่อการเกษตร 1,641,758 5,040,089 2,713,931 

10 ไฟชั่วคราว 9,451,803 9,710,498 9,759,524 

11 อัตราไฟส ารอง - - - 
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12 อัตราไฟที่สามารถงดจา่ยไฟได้ - - - 

13 สถานีอัดประจุไฟฟา้   - - 
 
 
 

   
 

ตำรำงที่ 8 ข้อมูลแหล่งผลิตไฟฟ้ำ จ ำแนกรำยปี  
 

ข้อมูล 
ปี พ.ศ. 

ที ่ 2560 2561 2562 

1 โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ (แห่ง) 3 2 3 

2 โรงไฟฟ้าชีวมวล (แห่ง) 7 8 7 

3 โรงไฟฟ้าพลังงานลม (แห่ง) 0 0  0 

4 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (แห่ง) 7 9 9 

(ท่ีมา: ส านักงานพลังงานจังหวัดบรุีรัมย์ )  
 
ตำรำงที่ 9 ปริมำณน้ ำมันเชื้อเพลิงที่ผู้ค้ำน้ ำมันจ ำหน่ำยให้ลูกค้ำ จ ำแนกตำมชนิดน้ ำมันเชื้อเพลิง 
จ ำแนกรำยปี 

ที ่ ข้อมูล 
ปี พ.ศ. 

2560 2561 2562 

1 น้ ามันเบนซิน (พันลิตร) 115,025.94 117,035.40 114,389.00 
2 น้ ามันดีเซล (พันลิตร) 301,587.51 289,432.03 252,392.00 
3 ดีเซลหมุนช้า (พันลิตร)  - - 
4 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (พัน กก.) 31,519.07 32,235.14 31,506.00 
5 น้ ามันเตา (พันลิตร) 521.14 446.76 788.00 

(ที่มา : เว็บไซตส์ านักงานสถติิแห่งชาติ http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/13.aspx) 
 
 
 -  สถิติเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 
ตำรำงที่ 10 ร้อยละของประชำกรที่เข้ำถึงอินเตอร์เน็ต (%) จ ำแนกรำยปี  

ที ่ ข้อมูล 
ปี พ.ศ. 

2560 2561 2562 
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1 ร้อยละของประชากรที่เข้าถึง
อินเตอร์เน็ต (%) 

36.2 43.5 53.5 

(ท่ีมา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ (เล่มดัชนีความกา้วหน้าของคนปี 62)) 
 
 
 
 
 
2. ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

2.1 ข้อมูลเศรษฐกิจ 
ตำรำงที ่11 ผลติภัณฑม์วลรวมของจงัหวัด (GPP) และ รำยได้เฉลีย่ต่อหวัของประชำกร ณ รำคำ
ประจ ำปี จ ำแนกรำยป ี

 
ข้อมูล 

ปี พ.ศ.  
ที ่ 2559 2560 2561 
1 ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) (ล้านบาท) 82,453 85,299 82,429 
2 รายได้เฉลี่ยประชากร (บาท/คน/ปี) 66,540 69,158 67,142 

(ท่ีมา : รายงานผลิตภณัฑภ์าคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2561 ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.)) 
 

ตำรำงที่ 12 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) จ ำแนกตำมประเภท/รำยปี (หน่วย :ล้ำนบำท) 
 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1. ภำคเกษตรกรรม 20,095 19,981 16,308 
   1.1 เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 20,095 19,981 16,308 
2. นอกภำคเกษตรกรรม 62,358 65,318 66,121 
   หมวดอุตสาหกรรม 13,813 15,098 15,133 
   2.1 การท าเหมืองแร่ และเหมืองหิน 368 453 469 
   2.2 การผลิต 12,138 13,241 13,336 
   2.3 ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ า และระบบปรับอากาศ 1,098 1,152 1,075 
   2.4 การจัดการน้ า การจัดการและการบ าบัดน้ าเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล 209 253 253 
   หมวดการบริการ 48,545 50,220 50,988 
   2.5 การก่อสร้าง 3,122 3,151 3,900 
   2.6 การขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ 10,629 11,275 11,011 
   2.7 การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า 1,230 1,383 1,467 
   2.8 ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 395 464 521 
   2.9 ข้อมูลข่าวสารและการสือ่สาร 436 534 620 
   2.10 กิจการทางการเงินและการประกันภัย 6,491 6,775 7,058 
   2.11 กิจการอสังหาริมทรัพย์ 3,592 3,838 3,675 
   2.12 กิจกรรมทางวิชาชีพ  วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 14 15 15 
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   2.13 กิจกรรมการบริหารและการบริการสนบัสนุน 71 85 117 
   2.14 การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกนัสงัคมภาคบังคบั 3,762 3,837 4,054 
   2.15 การศึกษา 14,373 14,368 13,728 
   2.16 กิจกรรมด้านสุขภาพ  และงานสังคมสงเคราะห์ 2,404 2,516 2,709 
   2.17 ศิลปะ ความบนัเทิง และนนัทนาการ 911 716 887 
   2.18 กิจกรรมบริการด้านอ่ืนๆ 1,114 1,262 1,226 

รวม 
 82,453 85,299 82,429 

(ท่ีมา : รายงานผลิตภณัฑภ์าคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2561 ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.)) 
 

แผนภูมิที่ 1 แสดงสัดส่วนมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดบุรีรัมย์ ณ รำคำประจ ำปี ปี 2561 
จ ำแนกตำมสำขำกำรผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)) 
 
แผนภูมิที่ 2 แสดงมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดบุรีรัมย์ ณ รำคำประจ ำปี ปี2555-2561  
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(ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)) 
 
 
 
 
 
  สภำพทำงเศรษฐกิจ  โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมย์  ขึ้นกับการผลิต  ๔  
สาขาหลัก ได้แก่ สาขาเกษตร  สาขาการค้า  สาขาอุตสาหกรรม  และสาขาการบริการ 
  -  ภำคกำรเกษตร   ด้านการเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์มีพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญ 4 ชนิด 
ได้แก่  ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง  และยางพารา ดังนี้ 
 

        1) ข้ำว   
  -ข้ำวเปลือกทุกชนิด (ยกเว้นข้ำวหอมมะลิ) 

ตำรำงที่ 13 ข้อมูลพื้นที่เพำะปลูกข้ำวเปลือกทกุชนิด (ยกเวน้ข้ำวหอมมะลิ) และผลผลิต จ ำแนกรำยป ี

ที ่ ข้ำวท่ัวไป 
ปี พ.ศ.  

2560 2561 2562 
1 พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร่) 273,491 89,195 147,038 
2 ผลผลิต (ตัน) 113,498.77 30,504 46,299.65 
3 ผลผลิตต่อไร่ (กก./ไร่) 415 380 384 
4 ราคาเฉลี่ย/ตัน (บาท) 10,476 11,000 10,975 
5 มูลค่ารวม (ล้านบาท) 1,189.01 335.54 508.14 
6 จ านวนเกษตรกร (ราย) 21,037 12,043 11,310 

 (ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดบรุีรัมย์) 
 
 

                           -ข้ำวเปลือกหอมมะล ิ

ตำรำงที่ 14 ข้อมูลพื้นที่เพำะปลูกข้ำวหอมมะลิและผลผลิต จ ำแนกรำยปี 
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ที ่
ข้ำวหอมมะลิ 

ปี พ.ศ.  
 2560 2561 2562 

1 พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร่) 2,532,728 2,696,002 2,752,543  
2 ผลผลิต (ตัน) 964,209.55 893,716 765,057.97  
3 ผลผลิตต่อไร่ (กก./ไร่) 380.7 365 347  
4 ราคาเฉลี่ย/ตัน (บาท) 11,120 13,000 12,700  
5 มูลค่ารวม (ล้านบาท) 10,722.01 11,618 9,716.23  
6 จ านวนเกษตรกร (ราย) 181,278 195,741 203,402  

 

 (ท่ีมา : ส านักงานเกษตรจังหวัดบรุีรัมย์) 
 
 
 
 
 
 
 
 2)  มันส ำปะหลัง 

ตำรำงที่ 15 ข้อมูลพื้นที่เพำะปลูกมันส ำปะหลังและผลผลิต จ ำแนกรำยปี 

ที ่ มันส ำปะหลัง 
ปี พ.ศ.  

2560 2561 2562 
1 พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร่) 281,494 312,566 357,833 
2 ผลผลิต (ตัน) 1,266,723 1,275,269.28 1,321,477.27 
3 ผลผลิตต่อไร่ (กก./ไร่) 4,500 4,080 3,693 
4 ราคาเฉลี่ย/ตัน (บาท) 1,820 2,770 1,910 
5 มูลค่ารวม (ล้านบาท) 2,305.44 3,532.49 2,524.02 
6 จ านวนเกษตรกร (ราย) 24,777 21,155 25,154 

(ท่ีมา : ส านักงานเกษตรจังหวดับุรรีัมย์) 
 
         3)  อ้อย 

ตำรำงที่ 16 ข้อมูลพื้นที่เพำะปลูกอ้อยและผลผลิต จ ำแนกรำยปี 

ที ่ อ้อย 
ปี พ.ศ.  

2560 2561 2562 
1 พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร่) 270,624 280,915.25 261,041 
2 พ้ืนทีเ่ก็บเกี่ยว (ไร่) 270,624 264,237 207,220 
3 ผลผลิต (ตัน) 2,976,864 2,970,033 2,151,821 
4 ผลผลิตต่อไร่ (กก./ไร่) 11,000 11,240 10,384 
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5 ราคาเฉลี่ย/ตัน (บาท) 988 770 710 
6 มูลค่ารวม (ล้านบาท) 2,941.14 2,286.92 1,527.79 
7 จ านวนเกษตรกร (ราย) 18,045 16,378 16,799 

(ท่ีมา : ส านักงานเกษตรจังหวดับุรรีัมย์) 
 
 

 ตำรำงที่ 17 ข้อมูลกำรผลิตอ้อยโรงงำน จ ำแนกรำยปี 
 

โรงงำนอ้อย พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
แห่ง  ก ำลังกำรผลิต  แห่ง  ก ำลังกำรผลิต  แห่ง  ก ำลังกำรผลิต  

บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

1 23,000 1 17,000 1 17,000 

(ท่ีมา : ส านักงานเกษตรจังหวดับุรรีัมย์) 
 
 
 
 4)  ยำงพำรำ 

ตำรำงที่ 18 ข้อมูลพื้นที่เพำะปลูกยำงพำรำและผลผลิต จ ำแนกรำยปี 

ที ่ ยำงพำรำ 
ปี พ.ศ.  

2560 2561 2562 
1 พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร่) 272,536 277,407 271,859 
2 เนื้อท่ีกรีดยาง (ไร่) 194,563 204,598 193,726 
3 ผลผลิต (ตัน) 41,831 43,683 43,529.40 
4 ผลผลิตต่อไร่ (กก./ไร่)  215 213.50 224 
5 ราคาเฉลี่ย/ตัน (บาท) 47,000 30,240 34,650 
6 มูลค่ารวม (ล้านบาท) 1,966.06 1,320.97 1,508.29 
7 จ านวนเกษตรกร (ราย) 17,572 16,488 16,660 

 (ท่ีมา : ส านักงานเกษตรจังหวัดบรุีรัมย์) 
        -  ด้ำนปศุสัตว์  

จังหวัดบุรีรัมย์มีสัตว์เศรษฐกิจท่ีส าคัญ 5 ประเภท ได้แก่ โคเนื้อ โคนม กระบือ  
ไก่เนื้อและไก่ไข่ ดังนี้ 
             1)  โคเนื้อ 

ตำรำงที่ 19 ข้อมูลกำรเลี้ยงโคเนื้อ จ ำแนกรำยปี 

ที ่ โคเนื้อ 
ปี พ.ศ.  

2560 2561 2562 
1 จ านวนฟาร์มตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ 

(แห่ง) 
- - 1 
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2 จ านวนโคเนื้อที่เลี้ยง (ตัว) 201,158 230,436 275,853 
3 จ านวนเกษตรกรที่เลี้ยง(ราย) 37,576 38,679 39,020 
4 ราคาเฉลี่ยเนื้อช าแหละแล้ว(บาท/กก.) 290 280 300 
5 ราคาเฉลี่ย (บาท/ตัว) 30,000 30,000 32,000 
6 มูลค่ารวม (เฉลี่ย/ตัว x จ านวนโค)  6,034,740,000 6,913,080,000 8,827,296,000 
7 จ านวนโรงฆ่าสัตว์ (แห่ง) 1 1 1 

(ท่ีมา : ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวัดบรุีรัมย์ และ เว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ http://ict.dld.go.th/webnew/index.php/th/service-ict/report/247-report-thailand-livestock) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) โคนม 

ตำรำงที่ 20 ข้อมูลกำรเลี้ยงโคนม จ ำแนกรำยปี 

ที ่ โคนม 
ปี พ.ศ.  

2560 2561 2562 

1 
จ านวนฟาร์มตามมาตรฐาน
ของกรมปศุสัตว์ (แห่ง) 

4 34 39 

2 จ านวนโคนมท่ีเลี้ยง (ตัว) 4,800 5,342 6,795 
3 จ านวนเกษตรกรที่เลี้ยง(ราย) 131 126 130 

4 
ปริมาณน้ านมที่รีดได้ทั้งปี 
(กก.) 

5,574,271.50 10,074,000.00 10,714,356.00 

5 ราคาเฉลี่ย (บาท/กก.) 18.79 19.00 19.50 
6 มูลค่ารวมน้ านมดิบ (บาท) 104,740,561 191,406,000 208,929,942 

(ท่ีมา : ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวัดบรุีรัมย์ และ เว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ http://ict.dld.go.th/webnew/index.php/th/service-ict/report/247-report-thailand-livestock) 

           3) กระบือ 

ตำรำงที่ 21 ข้อมูลกำรเลี้ยงกระบือ จ ำแนกรำยปี 

ที ่ กระบือ 
ปี พ.ศ.  

2560 2561 2562 
1 จ านวนฟาร์มตามมาตรฐานของกรมปศุ - - - 
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สัตว์ (แห่ง) 
2 จ านวนกระบือที่เลี้ยง (ตัว) 85,313 95,935 105,170 
3 จ านวนเกษตรกรที่เลี้ยง(ราย) 16,709 17,072 17,120 
4 ราคาเฉลี่ยเนื้อช าแหละแล้ว(บาท/กก.) 290 280 290 
5 ราคาเฉลี่ย (บาท/ตัว) 40,000 40,000 41,000 

6 
มูลค่ารวม (ราคาเฉลี่ย บาท/ตัว xจ านวน
กระบือ) 

3,412,520,000 3,837,400,000 4,311,970,000 

(ท่ีมา : ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวัดบรุีรัมย์ และ เว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ http://ict.dld.go.th/webnew/index.php/th/service-ict/report/247-report-thailand-livestock) 
          
 
 
 
 
 
 
 
    4) ไก่เนื้อ 

ตำรำงที่ 22 ข้อมูลกำรเลี้ยงไก่เนื้อ จ ำแนกรำยป ี

ที ่ ไก่พันธุ์เนื้อ 
 ปี พ.ศ. 

2560 2561 2562 
1 จ านวนฟาร์มตามมาตรฐานของกรมปศุ

สัตว์ (แห่ง) 
180 180 178 

2 จ านวนไก่ที่เลี้ยง (ตัว) 9,373,519 9,023,080 9,214,567 
3 จ านวนเกษตรกรที่เลี้ยง(ราย) 963 962 975 
4 ราคาเฉลี่ย (บาท/กก.) 34.00 35.00 35.00 
5 ราคาเฉลี่ย (บาท/ตัว) 68.00 98.50 98.50 
6 มูลค่ารวม (บาท) 637,399,292 888,773,380 907,634,849.5 

(ท่ีมา : ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวัดบรุีรัมย์ และ เว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ http://ict.dld.go.th/webnew/index.php/th/service-ict/report/247-report-thailand-livestock) 
 

           5) ไก่ไข ่

ตำรำงที่ 23 ข้อมูลกำรเลี้ยงไก่ไข่ จ ำแนกรำยปี 

ที ่ ไก่พันธุ์ไข ่
ปี พ.ศ. 

2560 2561 2562 

1 
จ านวนฟาร์มตามมาตรฐานของ 
กรมปศุสัตว์ (แห่ง) 

21 15 12 
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2 จ านวนไก่ที่เลี้ยง (ตัว) 137,704 127,770 164,928 

3 จ านวนเกษตรกรที่เลี้ยง(ราย) 4,466 4,380 4,851 
4 ปริมาณไข่ไก่ (ฟอง) 42,688,240 42,000,000 42,560,000 
5 ราคาเฉลี่ย (บาท/ฟอง) 3 3 5 
6 มูลค่าไข่ไก่รวม (บาท/ปี) 128,064,720 126,000,000 212,800,000 

(ท่ีมา : ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวัดบรุีรัมย์ และ เว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ http://ict.dld.go.th/webnew/index.php/th/service-ict/report/247-report-thailand-livestock) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  -  ภำคอุตสำหกรรม  ข้อมูล ปี 2562  มีโรงงานอุตสาหกรรม  จ านวน  404  แห่ง  
เงินลงทุน 30,476.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,737.17 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นโรงงาน
อุตสาหกรรมการเกษตร เช่น โรงสีข้าว  โรงงานแปรรูปมันส าปะหลัง โรงงานน้ าตาล   โรงงานผลิตยาง
แผ่น ยางแท่ง เป็นต้น การลงทุนส่วนใหญ่เป็นภาคการเกษตร  รองลงมาได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม 
เส้ือผ้า และเคร่ืองแต่งกาย  

  ตำรำงที่ 24 จ ำนวนโรงงำนอุตสำหกรรมและเงินลงทุน จ ำแนกรำยปี 
ที ่ รำยกำร ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
1 โรงงานอุตสาหกรรม (แห่ง) 582 579 404 
2 เงินลงทุน (ล้านบาท) 27,251.50 27,739.16 30,476.33 

(ท่ีมา: ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรมัย์) 
 
ตำรำงที่ 25 จ ำนวนโรงงำนอุตสำหกรรมแยกตำมประเภท/สำขำอุตสำหกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์ 
จ ำแนกรำยปี 

ประเภท/สำขำอุตสำหกรรม 
ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 

จ ำนวน
(แห่ง) 

เงินทุน 
(ล้ำนบำท)   

จ ำนวน
(แห่ง) 

 เงินทุน 
(ล้ำนบำท)   

จ ำนวน
(แห่ง) 

 เงินทุน 
(ล้ำนบำท)   

1. การเกษตร 83 3,271.39 84 3,685.52 78 8,283.84 
2. อาหาร 61 2,592.47 63 2,636.47 58 1,552.61 
3. เครื่องดื่ม 3 2,531.07 3 2,531.08 2 308.50 
4. สิ่งทอ 3 180.8 3 180.80 2 26.90 
5. เครื่องแต่งกาย 15 994.44 12 849.29 11 465.09 
6. เครื่องหนัง 4 303.28 4 303.29 3 295.72 
7. ไม้และผลติภัณฑ์ไม ้ 43 794.58 46 794.24 45 859.99 
8. เฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน 14 31.99 14 31.99 4 10.84 



 

 

23 

 

9. กระดาษและผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษ 

- - 0 0.00 1 280.00 

10. สิ่งพิมพ์ 1 18.8 1 18.80 1 11.00 
11. เคมี 12 188.61 9 174.45 3 95.20 
12. ปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ ์ 13 412.65 14 447.33 16 508.94 
13. ยาง 16 543.69 16 543.70 12 2,074.80 
14. พลาสติก 5 52.05 6 56.04 9 90.43 
15. อโลหะ 89 1,459.55 89 1,474.97 58 977.92 
16. โลหะ 1 1.00 1 1.00 0 0.00 
17. ผลิตภัณฑ์โลหะ 59 257.26 59 289.26 22 175.90 
18.เครื่องจักรกล 18 69.62 18 69.62 5 44.00 
19. ไฟฟ้า 23 11,293.82 24 11,411.02 0 0.00 
20. ขนส่ง 62 1,266.78 58 1,269.60 14 1,008.94 
21. อ่ืนๆ 57 987.58 55 970.69 60 13,405.71 

รวม 582 27,251.50 579  27,739.16  404 30,476.33 
(ท่ีมา: ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรมัย์) 

 
 
 

-  ภำคกำรพำณิชยกรรม/กำรค้ำชำยแดน  รวมถึงการค้าและบริการ  ธุรกิจการค้าท่ี
ส าคัญในจังหวัด  คือ  ธุรกิจค้าส่ง ประเภทวัตถุดิบยานยนต์/อุปกรณ์ชิ้นส่วน สิ่งทอ วัสดุก่อสร้าง มูลค่า
ประมาณร้อยละ 60 และธุรกิจค้าปลีก ส าหรับการค้าชายแดนจุดผ่อนปรนการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ ช่อง
สายตะกู-จุ๊บโกกี ตั้งอยู่ต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจุดผ่านแดนสายตะกู-จุ๊บ
โกกี ได้เปรียบในเชิงยุทธศาสตร์ด้านการค้า การท่องเท่ียว และโลจิสติกส์ เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็น
เส้นทางเชื่อมโยงจาก กรุงเทพฯ-นครราชสีมา-บุรีรัมย์-อุดรมีชัย-เสียมเรียบ ด้วยระยะทาง 610 
กิโลเมตรเท่านั้น ระยะทางจากช่องสายตะกู ไปอ าเภอบันเตียอ าปึล ระยะทาง 30 กิโลเมตร สภาพ
เป็นถนนลาดยาง 20 กิโลเมตร ลูกรัง 10 กิโลเมตร จากอ าเภอบันเตียอ าปึลไป จังหวัดอุดรมีชัย 
ระยะทาง 48 กิโลเมตร (ถนนลาดยาง) จากจังหวัดอุดรมีชัยไปจังหวัดเสียมเรียบ ระยะทาง 130 
กิโลเมตร (ลาดยาง) รวมระยะทางจากช่องสายตะกูไปจังหวัดเสียมเรียบ (นครวัด -นครธม) 193 
กิโลเมตร ปัจจุบันช่องสายตะกูเป็นเส้นทางเชื่อมโยงท่ีสั้นท่ีสุด จังหวัดบุรีรัมย์มีพื้นท่ีติดต่อกับจังหวัด
อุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา ในพื้นท่ีอ าเภอบ้านกรวด กับอ าเภอบันเตียอ าปึล รวม 5 ต าบล 25 
หมู่บ้าน การติดต่อแลกเปลี่ยนสินค้า วัฒนธรรมในอดีตท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบันได้ใช้ช่องสายตะกู -จุ๊บ
โกกี เป็นช่องทางธรรมชาติ มีการเปิดจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อความมั่นคงและด้านมนุษยธรรม ได้
ด าเนินการเปิดค้าขายเมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2554 สัปดาห์ละ 1 วัน ในวันพุธ ระหว่างเวลา 
09.00 – 14.00 น. และต่อมาเมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน 2557 ได้ท าพิธีเปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้า
อย่างเป็นทางการ เปิดท าการซื้อขายสินค้า ทุกวัน คือวันจันทร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 
น. ประเภทสินค้าท่ีฝ่ายไทยจะน ามาขาย ได้แก่ สินค้าอุปโภคและบริโภค สินค้าทางการเกษตร โดยจะ
มีการจ ากัดริมาณการซื้อขายในสินค้าบางชนิด ประเภทสินค้าท่ีฝ่ายกัมพูชาน ามาขาย ได้แก่ สินค้า
อุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตรต่อมาได้เปิดท าการซื้อขายทุกวัน โดยเริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 
2557 เพ่ือเปิดโอกาสให้นักท่องเท่ียวสามารถเท่ียวได้ทุกวัน  
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สินค้าส่งออกท่ีส าคัญ อาทิ น้ ามันเบนซินธรรมดา ไร้สารตะกั่ว/ปูนซีเมนต์ผงบรรจุ
แท็งก์ เครื่องปรุงครัวเรือน น้ ามันพืช ผงชูรส พริก น้ าปลา อาหารสด อาหารแห้ง อาหารตามสั่ง 
เส้ือผ้า สินค้าเบ็ดเตล็ด สิ้นค้าอื่นๆ  

สินค้าน าเข้าส าคัญ อาทิ บุหรี่ เบียร์ สุรา สินค้าตามฤดูกาล (เช่น กบ เขียด อึ่ง ผัก 
ผลไม้) เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์ อุปกรณ์เดินป่า ด้าจอบ เสื้อผ้ามือสอง สินค้าอื่นๆ ส่วนสินค้าท่ี
จ ากัดการน าเข้าคือ บุหร่ี เหล้า เบียร์ ด้ามจอบ ด้ามเสียม   
ตำรำงที่ 26 ตำรำงแสดงมูลค่ำกำรลงทุนกำรค้ำชำยแดน (มูลค่ำกำรน ำเข้ำและส่งออก) จ ำแนกรำยปี 

ที ่ รำยกำร/ปี ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 
1 มูลค่าการส่งออก (ล้านบาท) 143.39 125.03 71.126 
2 มูลค่าการน าเข้า (ล้านบาท) 46.48 32.44 21.234 
3 ดุลการค้า (ล้านบาท) 96.91 92.59 49.892 
4 มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท) 189.87 157.47 92.360 

(ท่ีมา: ส านักงานพาณิชย์จังหวัดบรุีรัมย์) 

 
 
  -  ภำคกำรท่องเที่ยว  แหล่งท่องเท่ียวของจังหวัดบุรีรัมย์เป็นการท่องเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับอารยธรรมขอมโบราณ  เช่น  ปราสาทเขาพนมรุ้ง  ปราสาทเมืองต่ า  เขาอังคาร 
เขาปลายบัด บุรีรัมย์เป็นเมืองภูเขาไฟ มีภูเขาไฟท่ีดับแล้ว จ านวน  ๖ แห่ง  มีปล่องภูเขาไฟท่ีชัดเจน โดย
เฉพาะท่ีเขากระโดง  ในเขตอ าเภอเมืองฯ เป็นแหล่งท่องเท่ียว ท่ีส าคัญ  มีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 
ได้แก่ พ้ืนท่ีชุ่มน้ าบุรีรัมย์ (อ่างเก็บน้ าสนามบินเก่า  อ่างเก็บน้ าห้วยตลาด  และอ่างเก็บน้ าห้วยจระเข้
มาก) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่  วนอุทยานเขากระโดง    มีแหล่งศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิต  ได้แก่  
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ในต้นเดือนเมษายนของทุกปี  กลุ่มเตาเผาเครื่องเคลือบพันปี   ศูนย์หัตถกรรม
อ าเภอนาโพธิ์ และศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ สนาม
ฟุตบอลช้างอารีน่า (เดิมคือสนามฟุตบอลไอโมบาย) สนามแข่งรถมอเตอร์สปอร์ตระดับมาตรฐานโลก 
“Chang International Circuit”  และจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู 
 

ตำรำงที่ 27 ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ จ ำแนกรำยปี 
ที ่

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว 
จ านวนแหล่งท่องเที่ยว (แห่ง) 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
1 แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 6 6 6 
2 แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต 6 6 11 
3 แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่ง

มรดกโลก 
24 24 24 

4 แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการ 3 3 3 
5 แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาและความเชื่อ 9 8 8 
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6 แหล่งท่องเที่ยวเชิงสันทนาการและบันเทิง 3 3 15 
 รวม 51 50 67 

(ท่ีมา: ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรมัย์) 
 

ตำรำงที่ 28 ข้อมูลจ ำนวนนักท่องเที่ยวและรำยไดจ้ำกกำรท่องเที่ยว จ ำแนกรำยปี 

ด้ำนกำรท่องเที่ยว 
ปี พ.ศ.  

2560 2561 2562 
1. นักท่องเที่ยว (คน) 1,627,328 2,014,791     2,267,080  
     -  ชาวไทย (คน) 1,590,783 1,944,150     2,190,642  
     -  ชาวต่างประเทศ (คน) 36,545 70,641          76,538  
2. โรงแรม/ที่พัก (แห่ง) 234 237              272  
3. ห้องพัก (ห้อง) 5,495 5,602           6,478  
4. ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 
ต่อคนต่อวัน ของจังหวัด (บาท) 

1,061.79 1,191.48       1,120.74  

5. รายได้ (ล้านบาท) 2,636.07 4,246.95       4,859.91  
(ท่ีมา: ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรมัย์) 

 
ตำรำงที่ 29 เปรียบเทียบจ ำนวนนักท่องเที่ยวและรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวของจังหวดับุรีรัมย์ 
จ ำแนกรำยปี 

 

ที ่ ปี พ.ศ. 

จ ำนวน
นักท่องเที่ยวใน
จังหวัดบุรีรัมย์ 

(คน) 

ร้อยละกำร
เปลี่ยนแปลง
จำกปีก่อน 

รำยได้จำกกำร
ท่องเที่ยวในจังหวัด
บุรีรัมย์  (ล้ำนบำท) 

ร้อยละกำร
เปลี่ยนแปลงจำก

ปีก่อน 

1 2562 2,267,080 +12.52 4,859.91 +14.43 
2 2561 2,014,791 +23.81 4,246.95 +61.09 
3 2560 1,627,328 +5.97 2,636.07 +13.06 
4 2559 1,535,714 +8.16 2,331.54 +14.33 
5 2558 1,419,833 +13.70 2,039.37 +16.10 
6 2557 1,248,763 +5.22 1,756.53 +5.83 
7 2556 1,186,759 +10.18 1,659.79 +17.97 
8 2555 1,077,084 +15.05 1,406.93 +22.52 

(ท่ีมา: ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรมัย์) 

 -  เศรษฐกิจระดับครัวเรือน   
ตำรำงที่ 30 รำยได้เฉลี่ยและรำยจ่ำยเฉลี่ยต่อคนตอ่ปี จ ำแนกรำยปี 

ที ่ รำยกำร ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 
1 รายได้เฉลี่ยประชากรต่อคนต่อปี (บาท) 70,823.53 69,233.94 68,213.54 
2 รายจ่ายเฉลี่ยประชากรต่อคนต่อปี (บาท) 43,742.02 41,953.03 40,662.42 
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3 เงินคงเหลือเฉลี่ยต่อคนต่อปี (บาท) 27,081.51 27,280.91 27,551.12 
(ท่ีมา: ข้อมูล จปฐ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์) 
 

ตำรำงที่ 31 จ ำนวนครัวเรือนที่มีรำยไดไ้ม่ผ่ำนเกณฑ์ 38,000 บำท/คน/ปี (เกณฑ์ จปฐ) จ ำแนกรำยป ี
รำยกำร ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 

ครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ต่ ากว่า 
38,000 บาท/ป ี

1,707 1,322 1,078 

(ท่ีมา: ข้อมูล จปฐ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์) 

ตำรำงที่ 32 หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน จ ำแนกตำมวัตถุประสงค์ของกำรกู้ยมื จ ำแนกรำยป ี

ที ่ รำยกำร  ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2562 
1 หนี้สินทั้งสิ้น (บาท) 159,766.10 131,638.13 123,402.66 
2 เพ่ือใช้จ่ายในครัวเรือน (บาท) 69,193.10 71,607.34 70,258.68 
3 เพ่ือใช้ท าธุรกิจที่ไม่ใช่การเกษตร (บาท) 9,871.80 10,856.72 9,018.04 
4 เพ่ือใช้ท าการเกษตร (บาท) 38,528.20 21,822.89 28,059.47 
5 เพ่ือใช้ในการศึกษา (บาท) 1,913.50 1,718.36 599.46 
6 เพ่ือใช้ซื้อ/เช่าซื้อบ้านและที่ดิน(บาท) 39,276.60 23,555.59 14,055.17 
7 อ่ืน (บาท) ๆ 983.00 2,077.22 1,411.84 

(หมายเหตุ : เกบ็ข้อมลู 2 ปคีรั้ง ที่มา: ข้อมูลเว็บไซต์ส านกังานสถิติแห่งชาติ http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/08.aspx) 
 

2.2 ข้อมูลด้ำนสังคมและควำมมั่นคง 

 -ข้อมูลกำรปกครอง/ประชำกร/โครงสร้ำงประชำกร 
ข้อมู ล ณ ปี  2562 ประกอบด้ วย ๒๓ อ าเภอ ๑๘๘ ต าบล ๒ ,๕๔9  หมู่บ้ าน 

 ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด  3  เทศบาลเมือง  ๕9  เทศบาลต าบล  ๑46 องค์การบริหารส่วนต าบล   
468,483 ครัวเรือน ประชากร 1,595,747 คน เพศชาย 793,262 คน (ร้อยละ 49.71)  เพศหญิง 
802,485 คน (ร้อยละ 50.29) อ าเภอเมืองบุรีรัมย์มีประชากรมากท่ีสุด มีจ านวน  222,145 คน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 13.92 ส่วนอ าเภอโนนสุวรรณมีจ านวนประชากรน้อยท่ีสุด มีจ านวน  25,305 คน  หรือ
คิดเป็นรอ้ยละ 1.59   

 
แผนภูมิที่ 3 แสดงจ ำนวนประชำกรจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2562 จ ำแนกตำมเพศและช่วงอำยุ 
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แผนภูมิที่ 4 แสดงพีระมิดประชำกร จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2562 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดหนึ่งท่ีก าลังจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย (Age Society) โดยมี

สัดส่วนผู้สูงอายุ ร้อยละ 16.4 มีดัชนีสูงวัยเท่ากับ 93.1 
 

ตำรำงที่ 33 จ ำนวนประชำกร 3 ปี ย้อนหลัง รำยอ ำเภอ 

ที ่ อ ำเภอ 
จ ำนวนประชำกร (คน) 

ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 
1 อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ 220,284 221,188 222,145 
2 อ าเภอคูเมือง 67,990 68,146 68,061 
3 อ าเภอกระสัง 105,784 105,971 105,874 
4 อ าเภอนางรอง 113,697 113,922 113,930 
5 อ าเภอหนองก่ี 70,678 70,705 70,629 
6 อ าเภอละหานทราย 73,893 74,168 74,145 
7 อ าเภอประโคนชัย 137,042 137,375 137,571 
8 อ าเภอบ้านกรวด 77,045 77,281 77,411 
9 อ าเภอพุทไธสง 46,576 46,490 46,291 

10 อ าเภอล าปลายมาศ 134,223 134,333 134,315 
11 อ าเภอสตึก 112,531 112,590 112,659 
12 อ าเภอปะค า 45,741 45,697 45,671 
13 อ าเภอนาโพธิ์ 32,969 32,831 32,671 
14 อ าเภอหนองหงส์ 50,273 50,368 50,323 
15 อ าเภอพลับพลาชัย 44,912 45,154 45,279 
16 อ าเภอห้วยราช 37,594 37,658 37,653 
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17 อ าเภอโนนสุวรรณ 25,203 25,243 25,305 
18 อ าเภอช านิ 35,392 35,458 35,448 
19 อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 27,028 26,971 26,941 
20 อ าเภอโนนดินแดง 28,246 28,288 28,325 
21 อ าเภอบ้านด่าน 31,286 31,386 31,446 
22 อ าเภอแคนดง 33,061 33,159 33,149 
23 อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 40,457 40,468 40,505 

รวม 1,591,905 1,594,850 1,595,747 

  (ท่ีมา : ที่ท าการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตำรำงที่ 34 หน่วยกำรปกครองของจังหวัดบุรีรัมย์ ปี พ.ศ.2562 

ที ่ อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำน พ้ืนที่ (ตร.กม.) 
องค์กรปกครองท้องถิ่น จ ำนวน

ประชำกร
(คน) 

จ ำนวน
ครัวเรือน

(ครัวเรือน) 
ทม. ทต. อบต. 

๑ เมืองบุรีรัมย ์ 18 323 718,235 2 4 13 222,145 77,849 
๒ นางรอง 15 188 914,000 1 1 14 113,930 36,850 
๓ ประโคนชัย 16 182 890,121  4 13 137,571 39,242 
๔ พุทไธสง 7 97 329,000  1 7 46,291 14,203 
๕ ล าปลายมาศ 16 216 802,950  2 15 134,315 37,597 
๖ สตึก 12 179 803,000  4 9 112,659 32,193 
๗ กระสัง 11 168 652,700  4 8 105,874 27,633 
๘ ละหานทราย 6 84 669,000  5 2 74,145 20,993 
๙ บ้านกรวด 9 118 583,000  8 3 77,411 22,640 

๑๐ คูเมือง 7 106 442,000  2 7 68,061 19,495 
๑๑ หนองกี ่ 10 108 385,050  3 8 70,629 20,411 
๑๒ ปะค า 5 77 269,029  1 4 45,671 14,326 
๑๓ หนองหงส ์ 7 100 335,000  2 6 50,323 13,392 
๑๔ นาโพธิ ์ 5 65 255,000  1 5 32,671 9,430 
๑๕ พลับพลาชัย 5 67 306,670  2 4 45,279 11,683 
๑๖ ห้วยราช 8 80 174,500  3 5 37,653 9,388 
๑๗ โนนสุวรรณ 4 56 189,630  2 3 25,305 7,324 
๑๘ ช าน ิ 6 63 242,000  2 4 35,448 8,930 
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๑๙ โนนดินแดง 3 37 448,060  1 3 28,325 9,141 
๒๐ เฉลิมพระเกียรต ิ 5 67 350,000  3 2 40,505 11,643 
๒๑ บ้านใหม่ไชยพจน ์ 5 55 178,000  1 5 26,941 7,360 
๒๒ บ้านด่าน 4 59 159,000  2 2 31,446 7,680 
๒๓ แคนดง 4 54 298,000  1 4 33,149 9,080 

รวม 188 2549 10,393.945 3 59 146 1,595,747 468,483 
    (ท่ีมา : ที่ท าการปกครองจังหวัดบุรีรมัย์) 

 

ตำรำงที่ 35 จ ำนวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 

ประเภทองค์กร จ ำนวน (แห่ง) ร้อยละ  (%) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 ๐.48 
เทศบาลเมือง 3 1.44 
เทศบาลต าบล 59 28.23 
องค์การบริหารส่วนต าบล 146 69.85 
รวมทั้งหมด 2๐9 1๐๐ 

     (ท่ีมา : ที่ท าการปกครองจังหวัดบุรีรมัย์) 
 

 

 

 

-สัดส่วนประชำกรเมืองต่อชนบท 

ปี พ.ศ. 2562 จังหวัดบุรีรัมย์มีจ านวนประชากรเมือง (ในเขตเทศบาล) 339,137 คน 
และประชากรชนบท (นอกเขตเทศบาล) จ านวน 1,256,610 คน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประชากรในเมืองต่อ
ชนบทเป็น 21:79 

 

ตำรำงที่ 36 สัดส่วนประชำกรเมืองต่อชนบท จ ำแนกรำยปี 

ที ่ ข้อมูลประชำกร 
ปี พ.ศ.  

2560 2561 2562 
1 จ านวนประชากรเมือง 

(ในเขตเทศบาล) (คน) 
340,217 339,866 339,137 

2 จ านวนประชากรชนบท 
 (นอกเขตเทศบาล) (คน) 

1,251,688 1,254,984 1,256,610 

3 สัดส่วนประชากรเมืองต่อชนบท 21:79 21:79 21:79 
(ท่ีมา : ส านักงานสถิติจังหวัดบุรีรมัย์ และส านักทะเบยีน กรมการปกครอง) 

  -กลุ่มชำติพันธุ์ 
 ประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์  มีกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิม ๔ กลุ่ม คือ กลุ่มไทย-

โคราช กลุ่มไทยอีสานหรือไทย-ลาว กลุ่มไทย-เขมร และกลุ่มไทย-กวย นอกจากภาษาเป็นตัวบ่งชี้ท่ีส าคัญ



 

 

30 

 

ส าหรับความแตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านั้นแล้ว วิถีชีวิตส่วนรวมของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ก็ยังมี
เอกลักษณ์ของตนเองท่ีสามารถบอกได้ว่าเป็นชาติพันธุ์นั้นๆอีกด้วย 

1. กลุ่มไทย-โครำช กลุ่มไทยโคราชส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในเขตอ าเภอปะค า นางรอง 
หนองกี่และล าปลายมาศ ซึ่งมีอยู่ประมาณ ๑๕ % ของประชากรในจังหวัดบุรีรัมย์ การแต่งกายจะนุ่ง
โจงกระเบนท้ังชายและหญิง เสื้อคอกลมผ้าขาวม้าพาดบ่าด้านซ้าย หญิงนิยมทัดดอกไม้ท่ีหู  ชาวไทย
โคราชเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน ว่านอนสอนง่ายเชื่อฟัง พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย และเชื่อฟังผู้น า ไม่
ประพฤติล่วงเกินค าสั่งสอนของผู้เป็นบุพการีความเชื่อถือ การท าบุญใส่บาตร ส่งผลบุญไปให้บรรพ
บุรุษ เป็นประเพณีท่ีนิยมท ากันในระหว่างเดือน ๖ ไม่ก าหนดวันท่ีแน่นอน เป็นการท าบุญประจ า
หมู่บ้าน ซึ่งเชื่อว่าเป็นการส่งผลบุญไปให้บรรพบุรุษท่ีล่วงลับไปแล้ว เป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มี
พระคุณ ความเชื่อเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ คือการท านา ท าไร่  เมื่อถึงฤดูการท านาคือเดือน ๖  
ทุกปี เมื่อก่อนจะลงนา ลงท าไร่ ไถนา จะต้องประกอบพิธีแรกนา (แรกนาขวัญ) เพื่อความเป็นสิริ
มงคลแก่การประกอบอาชีพ 

 

2. กลุ่มไทย-อีสำน หรือ ไทย-ลำว จากการศึกษาความเป็นมาของไทยลาวในจังหวัด
บุรีรัมย์ ดั้งเดิมนั้น มักจะอยู่ทางเหนือแม่น้ ามูล โดยเฉพาะเผ่าพันธุ์ คนพุทไธสง นาโพธิ์ และบ้านใหม่
ไชยพจน์ ท่ีติดกับเขตจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม เป็นเชื้อสายท่ีอพยพเนื่องจากการศึก
สงคราม  สรุปได้ว่าชาติพันธุ์ไทย-ลาว ซึ่งเป็นชาวบุรีรัมย์ดั้งเดิม มาจากนครเวียงจันทน์และในแถบ
ภูมิภาคนี้ ลาวเคยปกครองมาก่อนเผ่าพันธุ์เชื้อสายยังคงสืบทายาทกันต่อๆกันมาดังกล่าว ไว้ข้างต้น
และกระจายกันไปในพื้นท่ีต่างๆในจังหวัดบุรีรัมย์ เช่น ท่ีอ าเภอล าปลายมาศ อ าเภอหนองหงส์ ฯลฯ 
เป็นต้น (ท่ีมา จากการสัมภาษณ์ คุณปู่ประวัติ วิศิษฎ์ศิลป์ (จีนไธสง) เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๐๐ ต้นตระกูล
หนึ่งของบ้านมะเฟือง อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์)  กลุ่มไทย-ลาวในจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนใหญ่จะอยู่
ในเขตอ าเภอพุทไธสง อ าเภอนาโพธิ์ อ าเภอสตึก อ าเภอล าปลายมาศ อ าเภอคูเมือง อ าเภอบ้านใหม่
ไชยพจน์ อ าเภอหนองกี่ อ าเภอแคนดง แต่ปัจจุบันได้กระจัดกระจายเกือบทุกอ าเภอ คนไทยเช้ือสาย
ลาว มีประมาณ ๓๕ % ของประชากรในจังหวัดบุรีรัมย์ ลักษณะการแต่งกาย ชายนิยมแต่งกายแบบ
ผ้าขาก๊วย หรือโสร่ง นิยมนุ่งผ้าหัวกูด (หัวกุด) เสื้อนิยมนุ่งเสื้อม่อฮ่อม ทอเอง ตัดเอง ส่วนมากเป็นสี
คราม 

3. กลุ่มไทย-เขมร จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดหนึ่งท่ีมีประชากรชาวเขมรอาศัยอยู่มาก 
ท้ังนี้เพราะจังหวัดบุรีรัมย์มีพื้นท่ีอยู่ติดกับพรมแดนประเทศกัมพูชาประชาธิปไตยและจังหวัดสุรินทร์  
ชาวไทย-เขมรในจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนใหญ่อพยพมาจากจังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษ ประชากรท่ีพูด
ภาษาไทย เขมรส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ อ าเภอประโคนชัย  อ าเภอ
บ้านกรวด อ าเภอปะค า อ าเภอละหานทราย อ าเภอกระสัง อ าเภอพลับพลาชัย อ าเภอสตึก และ
อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ กลุ่มชาวไทย-เขมร ในจังหวัดบุรีรัมย์ด าเนินชีวิตด้วยเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้าน
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มตนเองไว้อย่างเหนียวแน่น โดยเฉพาะ
ด้านความเชื่อ เช่น ความเชื่อทางด้านไสยศาสตร์ เครื่องรางของขลัง การเสกเป่า ยาสั่ง และการ
ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ในวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ซึ่งมีการสืบต่อกันมาโดยมีผู้น าสืบทอดสู่ชนรุ่นหลัง
อย่างเหนียวแน่น ส าหรับประเพณีเกี่ยวกับความเชื่อ ชาวไทย-เขมรมีขนบธรรมเนียมประเพณีอย่าง
หนึ่ง คือ การท าบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ตาย เรียกว่า การท าบุญโดนตา คือการท าบุญอุทิศส่วนกุศล
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ไปให้ผู้ตายไปแล้ว นิยมท ากันในวันสิ้นเดือน ๑๐ ประเพณีเกี่ยวกับการตาย จะนิยมฝังเอาไว้ก่อน
จะไม่เผา ๓-๔ ปี จึงจะขุดเอาขึ้นมาเผา 

 

4. กลุ่มไทย-กวย ปัจจุบันมีชาวไทย-กวย (ส่วนมากจะเรียกส่วย หรือกูย) กระจายอยู่
ท่ัวไปในพื้น ท่ีต่างๆ ของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่  จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ 
นครราชสีมา ศรีสะเกษ และบางส่วนของจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้อพยพไปจากจังหวัดสุรินทร์ และ
ศรีสะเกษ ส าหรับชาวกวยในจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งอพยพมาจากจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ และ
จังหวัดสุรินทร์ เมื่อประมาณ ๑๐๐ ปีกว่ามาแล้ว ได้เข้ามาอยู่ในเขตอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ หนองกี่ ล า
ปลายมาศ กระสัง สตึก พลับพลาชัย บ้านด่าน และประโคนชัย เป็นส่วนใหญ่ ชาวไทย-กวย พวกเขา
จะเรียกตัวเองว่า กูย ค าว่าส่วยเป็นค าพูดเรียกชื่อท่ีชนชาติอื่นเรียกพวกเขา ซึ่งปกติพวกเขาไม่ชอบค า
ว่า ส่วย ผู้ท่ีให้ข้อมูลเกี่ยวกับชนชาติส่วยคือ นายนุพรรณ ศรีแก้ว อยู่บ้านเลขท่ี ๑๑๒ หมู่ ๓บ้านโคก
ว่าน ต าบลหูท านบ อ าเภอปะค า จังหวัดบุรีรัมย์ การนุ่งห่มและการแต่งกายของชนชาวส่วยนิยมการ
แต่งกายนุ่งห่มเหมือนชนชาวเขมรแต่พิเศษคือนิยมทัดดอกไม้ท่ีอยู่ท้ังสองข้างจะเป็นดอกไม้สีอะไรก็ได้ 
ในงานพิธีต่างๆ ถ้าเห็นการแต่งกายทัดดอกไม้ท่ีหูปัจจุบันนี้ชาวไทยส่วยในจังหวัดบุรีรัมย์มีอยู่ประมาณ 
๒% ชนชาวกวยจะถือเคร่งในเรื่องการตอบแทนต่อผู้มีพระคุณ เช่นในทุกปีในช่วงสงกรานต์ พวก
ลูกหลานจะต้องหาบน้ าไปให้พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย อาบ พร้อมท้ังหาเสื้อผ้าใหม่ๆให้ผลัดเปลี่ยนเป็น
ประจ าทุกปี เชื่อฟังค าสั่งสอนของบิดา มารดาไม่ประพฤตินอกรีดนอกรอย ความเชื่อเกี่ยวกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณีส่วนมากจะคล้ายกับพวกเขมร เช่น การตายจะไม่นิยมเผาแต่จะฝังไว้ก่อน
เป็นต้น 
(ที่มา : ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์) 
 
 

- แรงงำน 
ตำรำงที่ 37 จ ำนวนแรงงำนจังหวัดบุรีรัมย์ จ ำแนกรำยปี 

ประเภทแรงงำน ปี พ.ศ. 

2560 2561 2562 

1.ประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไป(คน) 970,765 974,320 975,921 

2.ผู้ที่อยู่ในก ำลังแรงงำน (คน) 632,212 682,578 656,829 

     - ผู้มีงานท า (คน) 618,263 673,037 651,861 

     - ผู้ว่างงาน (คน) 13,949 9,357 4,968 

     - อัตราการว่างงาน (%) 
(ผู้ว่างงาน/ผู้ที่อยู่ในก าลังแรงงาน)*100 

2.192% 1.0% 0.76% 

     - ผู้ที่รอฤดูกาล (คน) 3,942 183 0 

3.ผู้อยู่นอกก ำลังแรงงำน (คน) 334,610 291,742 319,092 

(ท่ีมา: ส านักงานสถิติจังหวัดบุรรีัมย์,ส านักงานแรงงานจังหวัดบรุีรัมย์) 

ปี 2562 ในกลุ่มผู้อยู่ในวัยท างาน (ผู้มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป) จ านวน 975,921 คน 
พบว่า เป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 656,829 คน โดยจ าแนกเป็น ผู้มีงานท า 651,861 คน คิดเป็น
ร้อยละ 99.24 และมีผู้ว่างงาน 4,968 คน คิดเป็นร้อยละ 0.76  
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กำรประกอบอำชีพ 
ตำรำงที่ 38 จ ำนวนประชำกรจ ำแนกตำมประเภทอำชีพ  

ที่ อำชีพ                   ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

1 เกษตรกรรม – ท านา 357,636 34.31 356,650 33.85 354,179 33.60 
2 เกษตรกรรม – ท าไร่ 18,843 1.81 193,22 1.83 19,271 1.83 
3 เกษตรกรรม – ท าสวน 6,146 0.59 6,101 0.58 6,162 0.58 
4 เกษตรกรรม – ประมง 104 0.01 102 0.01 94 0.01 
5 เกษตรกรรม –ปศุสัตว์ 552 0.05 536 0.05 560 0.05 
6 รับราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ 27,093 2.60 27,592 2.62 27,846 2.64 
7 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1,881 0.18 1,945 0.18 1,896 0.18 
8 พนักงานบริษัท 10,303 0.99 10,380 0.99 10,533 1.00 
9 รับจ้างทั่วไป 286,346 27.47 289,541 27.48 289,863 27.50 

10 ค้าขาย 32,099 3.08 32,455 3.08 32,728 3.10 
11 ธุรกิจส่วนตัว 7,026 0.67 7,049 0.67 7,007 0.66 
12 อาชีพอื่น (นอกเหนือที่กล่าว

แล้ว) 
25,236 2.42 24,367 2.31 24,314 2.31 

13 ก าลังศึกษา 209,774 20.12 217,613 20.65 221,861 21.05 
14 ไม่มีอาชีพ 59,443 5.70 60,057 5.70 57,859 5.49 
 รวม 1,042,482 100 1,053,710 100 1,054,173 100 

(ท่ีมา: รายงานคุณภาพชีวิตของคนจังหวัดบุรีรมัย์ จากข้อมลูความจ าเป็นพื้นฐาน จปฐ ) 

 

     จ ำนวนประชำกรจ ำแนกตำมประเภทอำชีพ  ปี 2562 อาชีพเกษตรกรรม – ท านา เป็นอาชีพท่ี
มีสัดส่วนมากท่ีสุด จ านวน 354,179 คน คิดเป็นร้อยละ 33.60 รองลงมาคือ อาชีพรับจ้างท่ัวไป 
จ านวน 289,863 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 

   -  ด้ำนกำรศึกษำ ปี 2562 จังหวัดบุรีรัมย์แบ่งการศึกษาออกเป็นเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ๔ เขต และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32  

 
ตำรำงที่ 39 ข้อมูลจ ำนวนสถำนศึกษำในจังหวดั (ทั้งภำครัฐและเอกชน) จ ำแนกรำยปี 

ที ่ รำยกำร 
จ ำนวนสถำนศึกษำ 

(ทั้งภำครัฐและเอกชน)  
ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 

1 ประถมศึกษา (แห่ง) 894 894 894 
2 มัธยมศึกษา (แห่ง) 66 66 66 
3 อาชีวะศึกษา (แห่ง) 13 13 13 
4 อุดมศึกษา (แห่ง) 6 6 6 

             รวม (แห่ง) 979 979 979 
(ท่ีมา: ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรมัย์) 
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ตำรำงที่ 40 ข้อมูลจ ำนวนครูและนักเรียน จ ำแนกรำยปี 

ที ่ รำยกำร 
ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 

ครู/
อำจำรย ์

นักเรียน/
นักศึกษำ 

ครู/
อำจำรย ์

นักเรียน/
นักศึกษำ 

ครู/
อำจำรย์ 

นักเรียน/
นักศึกษำ 

1 ประถมศึกษา (คน) 7,658  94,515 10,861  114,979  10,861  114,979  
2 มัธยมศึกษา (คน) 3,173 8,073 2,255  86,271  2,255  86,271  
3 อาชีวะศึกษา (คน) 654 4,373 877  20,582  877  20,582  
4 อุดมศึกษา (คน) 455 3,928 834  15,409  834  15,409  
 รวม 11,940  110,889 14,827  237,241  14,827 237,241 

(ท่ีมา: ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรมัย์) 
 
 
 

-ข้อมูลสถิติคะแนนเฉลี่ยกำรทดสอบ O-Net 
ตำรำงที่ 41 คะแนนเฉลี่ยกำรทดสอบ O-Net จ ำแนกรำยปี 

ที ่ คะแนนเฉลี่ยกำรทดสอบ O-Net (%) ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 
1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (%) 32.62 35.95 32.62 
2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (%) 30.43 31.74 30.65 

(ท่ีมา: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประมวลผลโดย ส านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวช้ีวัดภาวะสังคม สศช. 
,ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32) 
 
 
 

  -  ด้ำนกำรสำธำรณสุข  จังหวัดบุรีรัมย์มีโรงพยาบาลศูนย์ ๑ แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 
๒2 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 227 แห่ง  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 23 แห่ง 
โรงพยาบาลเอกชน 2 แห่ง คลินิกเอกชน 362 แห่ง มีจ านวนบุคลากรทางสาธารณสุขดังนี้ แพทย์ 
362 คน ทันตแพทย์ 101 คน เภสัชกร 220 คน และ พยาบาลวิชาชีพและพยาบาลเทคนิค 
2,792 คน  

ตำรำงที่ 42 ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข 

ที ่ รำยกำร 
ปี พ.ศ. 
2560 

ปี พ.ศ. 
2561 

ปี พ.ศ. 
2562 

1 โรงพยาบาลรัฐ (แห่ง) 23  23  23  
2 โรงพยาบาลเอกชน (แห่ง) 2  2  2  
3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (แห่ง) 227  227  227  
4 คลินิก (แห่ง) 312  320  362  
 รวม 564 527 614 

(ท่ีมา: ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรมัย์) 

 
ตำรำงที่ 43 ข้อมูลบุคลำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข 
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ที ่
รำยกำร 

ปี พ.ศ. 
2560 

ปี พ.ศ. 
2561 

ปี พ.ศ. 
2562 

1 แพทย ์(คน) 325  343  396 
2 ทันตแพทย์ (คน) 114  122  101 
3 เภสัชกร (คน) 196  207  220 
4 พยาบาลวิชาชีพ และพยาบาลเทคนิค (คน) 2,151 2,182 2,792 
 รวม 3,035  2,786 2,854 
(ท่ีมา: ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรมัย์) 

- ด้ำนกำรเกิดอุบัติเหตุ 
ตำรำงที่ 44 อัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน / อัตรำผู้เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุบนท้องถนน(ต่อ
ประชำกรแสนคน) 

รำยกำร 

ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 
กำรเกิด
อุบัติเหตุ 
(ครั้ง) 

ผู้เสียชีวิต 
(รำย) 

กำรเกิด
อุบัติเหตุ 
(ครั้ง) 

ผู้เสียชีวิต 
(รำย) 

กำรเกิด
อุบัติเหตุ 
(ครั้ง) 

ผู้เสียชีวิต 
(รำย) 

อัตราการเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนน 
/ อัตราผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุบนท้องถนน
(ต่อประชากรแสนคน) 

144.36 19.10 96.12 11.29 43.68  17.57 

(ท่ีมา: ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรรีัมย์) 
  -  ด้ำนกำรศำสนำ  ปี พ.ศ. 2562 พบว่าประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิด
เป็นร้อยละ 99.77 รองลงมานับถือศาสนาคริสต์ คิดเป็นร้อยละ 0.20 และนับถือศาสนาอิสลาม คิด
เป็นร้อยละ 0.02 
(ท่ีมา: ข้อมูล จปฐ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์) 
 

  -  ด้ำนภำษำ  ประชากรพื้นท่ีตอนบนของจังหวัดส่วนใหญ่พูดภาษาอีสาน  ตอนล่างและ
พื้นท่ีติดจังหวัดสุรินทร์พูดภาษาเขมร  และพื้นท่ีติดจังหวัดนครราชสีมาพูดภาษาไทยโคราช 
(ท่ีมา: ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์) 
 

- ด้ำนอำชญำกรรม 
ตำรำงที่ 45 ข้อมูลสถิติกำรรับแจ้งและจับกุมคดีกลุ่มคดีอำญำที่น่ำสนใจ จ ำแนกรำยปี 

 ประเภทควำมผิด ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 
ที ่ รับแจ้ง จับกุม รับแจ้ง จับกุม รับแจ้ง จับกุม 

1 โจรกรรมรถจักรยานยนต์ 14 12 9 6 13 9 

2 โจรกรรมรถยนต์ 1 1 1 - 2 2 

3 โจรกรรมโค-กระบือ - - - - - - 

4 โจรกรรมเครื่องมือเกษตร - - - - - - 
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5 ปล้น-ชิงรถยนต์โดยสาร - - - - - - 

6 ปล้น-ชิงรถยนต์แท็กซี่ - - - - - - 

7 ข่มขืนและฆ่า - - - - - - 

8 ลักพาเรียกค่าไถ่ - - - - - - 

9 ฉ้อโกง 73 60 154 103 101 88 

10 ยักยอกทรัพย์ 75 67 99 70 74 64 

 รวม 163 124 263 179 190 163 
     (ท่ีมา : ต ารวจภูธรจังหวัดบุรรีัมย์) 
 

ตำรำงที่ 46 ข้อมูลสถิติกำรรับแจ้งและจับกุมกลุ่มคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญจ ำแนกรำยป ี
 

ประเภทควำมผิด 
ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 

ที ่ รับแจ้ง จับกุม รับแจ้ง จับกุม รับแจ้ง จับกุม 
1 ฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนา 24 24 19 17 14 14 

2 ปล้นทรัพย์ - - 2 2 - - 

3 ชิงทรัพย์ 5 5 4 4 5 4 

4 ลักพาเรียกค่าไถ่ - - - - - - 

5 วางเพลิง 4 3 3 3 4 4 

 รวม 33 32 28 32 23 22 
     (ท่ีมา : ต ารวจภูธรจังหวัดบุรรีัมย์) 
 

- ด้ำนปัญหำยำเสพติด 
ตำรำงที่ 47 ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับกำรจับกุมคดียำเสพติดจ ำแนกรำยปี 

 
รำยกำร  

ปี พ.ศ. 

ที ่ 2560 2561 2562 

1 สถิติเกี่ยวกับการจับกุมคดียาเสพติด (ราย) 2,434 4,217 5,761 
   (ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ, ต ารวจภูธรภาค3) 

 
 2.3 ข้อมูลด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 (๑) ทรัพยำกรป่ำไม้ 

ตำรำงที่ 48 ข้อมูลด้ำนทรัพยำกรป่ำไม้จังหวัดบุรีรัมย์ จ ำแนกรำยปี 

ที ่

ทรัพยากรป่า
ไม้/ 

ประเภทป่า
ไม ้

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

แปลง ตร.กม. ไร่ แปลง ตร.กม. ไร่ แปลง ตร.กม. ไร่ 

1 ป่าสงวน
แห่งชาติ  

22 2,800.11 1,750,069.50 22 2,800.11 1,750,069.50 22 2,800.11 1,750,069.50 



 

 

36 

 

2 อุทยาน
แห่งชาติ  

1 380.16 237,600 1 380.16 237,600 1 380.16 237,600 

3 วนอุทยาน  1 2.32 1,450 - - - - - - 
4 ป่าไม้ถาวร

ของชาต ิ 
10 67.19 41,994 10 67.19 41,994 10 67.19 41,994 

5 เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า 

1 312.78 195,486 1 312.78 195,486 1 312.78 195,486  

6 เขตห้ามล่า
สัตว์ป่า 

4 32.44 20,278 5 34.76 21,728 5 34.76 21,728 

 รวม 39 3,595  2,246,877.50 39 3,595 2,051,391.50 39 3,595 2,051,391.50 
 (ท่ีมา: ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรรีัมย์ )  
 
   (2) หิน  บุรีรัมย์มีภูเขาไฟท่ีดับแล้ว  ๖  ลูก บริเวณรอบๆ  ภูเขาไฟ  ยังอุดมไปด้วย
หิน บะซอลท์  ท่ีมีคุณภาพดี  แข็งแกร่ง  เหมาะส าหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ถนน  และงาน
ก่อสร้างท่ัวๆ ไปจึงมี ผู้ประกอบกิจการโรงโม่หินในจังหวัดจ านวนมากถึง  ๑๐ โรง ส่งหินท่ีบดย่อยแล้ว
ไปขายในหลายๆ จังหวัด 
 (๓) ทรำยน้ ำจืด  มีทรายน้ าจืดอยู่ริมฝั่งแม่น้ ามูล  ในท้องท่ีอ าเภอคูเมือง พุทไธสง 
และอ าเภอ สตึก  มีผู้ประกอบการดูดทรายหลายราย  
 (๔) ดินในจังหวัดมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย  
 (๕) แหล่งน้ ำธรรมชำติที่ส ำคัญ  ได้แก่  
 - แม่น้ ำมูล   อยู่ทางตอนเหนือของจังหวัด  มีปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยท้ังปี  
๒๕๖.๖๙  ล้านลูกบาศก์เมตร   เป็นแหล่งน้ าส าคัญในการอุปโภค – บริโภค  และเพ่ือการเกษตร  
 - ล ำน้ ำชี เป็นล าน้ าแบ่งเขตจังหวัดบุรีรัมย์   และสุรินทร์  อยู่ทางทิศ
ตะวันออกของจังหวัด  มีปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยท้ังปี ประมาณ  ๔๔๔.๖๙  ล้านลูกบาศก์เมตร 
 - ล ำปลำยมำศ  ไหลมาจากจังหวัดนครราชสีมา  สู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของ
จังหวัดบุรีรัมย์  มีปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยท้ังปีประมาณ  ๔๖๔.๗๒  ล้านลูกบาศก์เมตร 
 - ล ำนำงรอง  เกิดจากเทือกเขาทางด้านทิศใต้ของจังหวัดบุรีรัมย์ มีปริมาณ
น้ าท่าเฉลี่ยท้ังปีประมาณ  ๒๗๑.๗๑   ล้านลูกบาศก์เมตร  
 - ล ำปะเทีย  เกิดจากเทือกเขาทางตอนใต้ของจังหวัด มีปริมาณน้ าท่าเฉลี่ย
ท้ังปีประมาณ ๑๖๑.๗๖ ล้านลูกบาศก์เมตร 
  - ล ำพังช ู  มีปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยท้ังปีประมาณ  ๑๔๖.๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร  

  จังหวัดบุรีรัมย์  มีลุ่มน้ าย่อยท้ังหมด  จ านวน  ๑๐  ลุ่มน้ า  ปัจจุบันสามารถเก็บกักน้ าได้
รวมท้ังสิ้น  ๙๓๓.๔๕  ล้านลูกบาศก์เมตร   แต่จากการวิเคราะห์จังหวัดบุรีรัมย์มีความต้องการใช้น้ า
ปริมาณท้ังสิ้น  จ านวน ๑,๐๑๐.๔๔ – ๑,๑๕๗.๙๕   ล้านลูกบาศก์เมตร   ซึ่งยังขาดปริมาณน้ าอีก
ประมาณ  ๗๒.๙๙ – ๒๒๔.๖  ล้านลูกบาศก์เมตร 

            (6) ปริมำณขยะ  
ตำรำงที่ 49 ข้อมูลปริมำณขยะ/ปี จ ำแนกรำยปี 

ที ่ ปริมำณขยะ (ตัน/ปี) 
ปี พ.ศ. 

2560 2561 2562 
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1 ปริมาณขยะ  (ตัน/ปี) 547,865 573,681.89 576,557.65 
2 ขยะที่น าไปใช้ประโยชน์ (ตัน/ปี) 212,430 218,476.69 277,071.50 
3 สัดส่วนขยะที่ถูกน าไปใช้ 38.77 38.08 48.08 

(ท่ีมา: ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบรุีรัมย์ ) 

(7) ภัยธรรมชำติ 

-ข้อมูลสถิติประชำกรที่ประสบภัยธรรมชำติ 
ตำรำงที่ 50 สถิติประชำกรที่ประสบภัยธรรมชำตจิ ำแนกรำยปี 

ที ่ ประชำกรที่ประสบภัยธรรมชำติ ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 
1 ภัยแล้ง (คน) 2,000 94,029       320,554  
2 ภัยหนาว (คน) - -   -  
3 อัคคีภัย (คน) 123 158             198  
4 วาตภัย (คน) 8,439 7,554          6,582  
5 อุทกภัย (คน) 87,890  200          3,361  
 รวม 98,452  101,941       330,695  

(ท่ีมา: ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรรีัมย์ ) 
 
 
 
 
 
 

-ข้อมูลสถิติกำรเกิดภัยแล้งในพ้ืนที่ 
ตำรำงที่ 51 สถิติกำรเกิดภัยแล้งในพ้ืนที่ จ ำแนกรำยปี 

ที ่ สถิติกำรเกิดภัยแล้งในพื้นที่ ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 
1 จ านวนครั้งที่เกิด (ครั้ง) 1 1                      1  
2 พ้ืนที่ประสบภัย (อ าเภอ) 1 14                    11  
3 จ านวนครัวเรือนที่ประสบภัย (ครัวเรือน) 2,000 43,861            163,822  
4 พ้ืนที่เกิดความเสียหาย (ไร่) - 280,390.25 326,599.80  
5 มูลค่าความเสียหาย (บาท) - 312,074,248.25 14,872,990.02  

(ท่ีมา: ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรรีัมย์ ) 
 

-ข้อมูลสถิติกำรเกิดวำตภัยในพื้นที่ 
ตำรำงที่ 52 สถิติกำรเกิดวำตภัยในพื้นที่ จ ำแนกรำยปี 

ที ่ สถิติกำรเกิดวำตภัยในพื้นที่ ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 
1 จ านวนครั้งที่เกิด (ครั้ง) 43 49 82  
2 พ้ืนที่ประสบภัย (อ าเภอ) 23 23 22  
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3 จ านวนครัวเรือนที่ประสบภัย (ครัวเรือน) 2,531 3,262 2,360  
4 เสียชีวิต (คน) 1 2   -  
5 บาดเจ็บ (คน) - - 1  
6 มูลค่าความเสียหาย (บาท) - -   -  

(ท่ีมา: ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรรีัมย์) 

-ข้อมูลสถิติกำรเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ 
ตำรำงที่ 53 สถิติกำรเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ จ ำแนกรำยปี 

ที ่ สถิติกำรเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 
1 จ านวนครั้งที่เกิด (ครั้ง) 34 39 49 
2 พ้ืนที่ประสบภัย (อ าเภอ) 15 17 20 
3 จ านวนครัวเรือนที่ประสบภัย (ครัวเรือน) 39 48 166  
4 เสียชีวิต (คน) - 1  -  
5 บาดเจ็บ (คน) - 1  -  
6 มูลค่าความเสียหาย (บาท) -  - 19,153,250  

(ท่ีมา: ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรรีัมย์) 
 

 

 

 

 

 

2.4 ข้อมูลเชิงสถิติที่ส ำคัญเชิงพื้นที่ 
(1) ด้ำนอุตสำหกรรม จังหวัดบุรีรัมย์มีโรงงานอุตสาหกรรมทางการเกษตรเช่น โรงสี

ข้าว โรงงานแปรรูปมันส าปะหลัง โรงงานน้ าตาล โรงงานแปรรูปยางพารา เป็นต้น และยังมีโรงงาน
อุตสาหกรรมอโลหะ (เหมืองแร่ เหมืองหิน) มีแร่หินบะซอลต์ หรือหินก่อสร้างท่ีดีที่สุด  

(2) ด้ำนกำรเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์มีผลผลิตทางการเกษตร ท่ีมีศักยภาพและมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นในแต่ละปี เช่น  

ข้ำว ปี พ.ศ. 2562 มีพื้นท่ีปลูก 2,899,581 ไร่ ปริมาณการผลิต 811,357.62 ตัน 
มูลค่าการจ าหน่าย 10,224.37 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 14.47 (ปี พ.ศ.2561 จ าหน่ายได้ 
11,954 ล้านบาท) ส าหรับแนวโน้มผลผลิตข้าวในปีถัดไปคาดการณ์ว่าน่าจะลดลงเนื่องจากจังหวัด
บุรีรัมย์ประสบภาวะแล้งอย่างต่อเนื่องหลายป ี  

มั นส ำปะหลั ง  ปี  พ .ศ. 2562 มีพื้ น ท่ี ปลู ก 357 ,833 ไร่  ปริมาณการผลิ ต 
1,321,477.27 ตัน มูลค่าการจ าหน่าย 2,524.07 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 28.55 (ปี 
พ.ศ.2561 จ าหน่ายได้ 3,532.49 ล้านบาท)  
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อ้อย ปี พ.ศ. 2562 มีพื้นท่ีปลูก 261,041 ไร่ ปริมาณการผลิต 2,151,821 
ตัน มูลค่าการจ าหน่าย 1 ,527.79 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 33.19  (ปี พ.ศ.2561 
จ าหนา่ยได้ 2,286.92 ล้านบาท)  

ยำงพำรำ  ปี พ.ศ. 2562 มีพื้นท่ีปลูก 271,859 ไร่ เนื้อท่ีกรีดยาง 193,726 ไร่ 
ปริมาณการผลิต 43,529.40 ตัน มูลค่าการจ าหน่าย 1,508.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อย
ละ 14.18  (ปี พ.ศ.2561 จ าหน่ายได้ 1,320.97 ล้านบาท)  

 

  (3) ด้ำนกำรท่องเที่ยว จังหวัดบุรีรัมย์มีแหล่งท่องเท่ียวท้ังท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวทาง
อารยธรรมขอม และแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติเป็นจ านวนมาก เช่น อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง 
ปราสาทเมืองต่ า แหล่งเตาเผาเครื่องเคลือบโบราณ ปากปล่องภูเขาไฟท่ีดับแล้ว ๖ ลูก นอกจากนี้ยังมี
แหล่งท่องเท่ียวท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ สนามฟุตบอลช้างอารีน่า (เดิมคือสนามฟุตบอลไอโมบาย) 
สนามแข่งรถบุรีรัมย์ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต และจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู อ าเภอบ้าน
กรวด มีพื้นท่ีติดกับประเทศกัมพูชา ได้เปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้า เพื่อให้มีการค้าขายระหว่ าง ๒ 
ประเทศร่วมกัน ส่งเสริมรายได้ของประเทศจากการท่องเท่ียวและการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ามี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาด าเนินการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรใน
อนาคตต่อไป  

   สถานการณ์การท่องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย์ ในปี 2562 จังหวัดบุรีรัมย์มีสถิตินักท่องเท่ียว 
จ านวน 2,267,080 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.52 เมื่อเทียบกับ ปี 2561 (2 ,014,791 คน) และมี
รายได้จากการท่องเท่ียว ในปี 2562 จ านวน 4,859.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.43 เมื่อ
เทียบกับ ปี 2561 (4,246.95 ล้านบาท) ส าหรับพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ จะเป็นการ
แวะเท่ียวท่ีปราสาทพนมรุ้ง โดยไม่มีการพักค้างคืน จึงท าให้รายได้จากการท่องเท่ียวเพ่ิมขึ้นค่อนข้าง
น้อย เมื่อเทียบกับจังหวัดใกล้เคียง แต่ในปัจจุบันจะมีนักท่องเท่ียวมากขึ้นในวันท่ีมีการแข่งขันฟุตบอล 
และแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ  ซึ่งมีนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเท่ียวจังหวัด
บุรีรัมย์เพิ่มมากขึ้น ในวันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์) ถ้ามีการแข่งฟุตบอล หรือมีการแข่งรถ มี
นักท่องเท่ียวประมาณ 30,000-50,000 คน  

    (4) ด้ำนสินค้ำ OTOP จังหวัดบุรีรัมย์มีสินค้า OTOP ท่ีหลากหลายประเภท เช่น ผ้า
ไหมท่ีเป็นลายเอกลักษณ์ของจังหวัด  ผ้าซิ่นตีนแดง นอกจากนี้ยังมีสินค้า OTOP อีกหลากหลาย
ประเภท เช่น ประเภทของใช้ท่ีเป็นผลิตภัณฑ์จากไม้ หรือจากผักตบชวา ประเภทสมุนไพรถนอมผิว 
ประเภทอาหาร เช่น ขาหมู กระยาสารท กุนเชียง กุ้งจ่อม เป็นต้น 

 

ตำรำงที่ 54 มูลค่ำกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ผ้ำไหมของจังหวัดบุรีรัมย์ จ ำแนกรำยปี 
มูลค่ำกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ผ้ำไหมของจังหวัด (ล้ำนบำท) 

ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 
577 582.66 600.14 

     (ท่ีมา: ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรตฯิ บุรีรมัย์ ) 
 
ตำรำงที่ 55 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไหมของจังหวัด จ ำแนกรำยปี 
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ที ่ ผลิตภัณฑ์ไหม 
 ปี พ.ศ.  

2560 2561 2562 
1 พ้ืนที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม (ไร่)                7,000                 6,286  7,820  
2 เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม (ราย)              13,000               11,817  15,045  
3 ผู้ผลิตผ้าไหมและหรือผลิตภัณฑ์ไหม (ราย)              12,000               14,720  14,770  
4 ผลผลิตเส้นไหม (ก.ก./ปี)              36,000               37,693  39,600  
5 ราคาเส้นไหมเฉลี่ย (บาท/กก.)  1,600 - 2,200   1,800-2,200  1,500 - 2,200  
6 มูลค่าผลผลิตเส้นไหมรวม (บาท/ปี)       57,600,000  43,441,200 45,000,000 

     (ท่ีมา: ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรตฯิ บุรีรมัย์ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ประเด็นปัญหำและควำมต้องกำรเชิงพื้นที่ 
              กระบวนการในการเก็บรวบรวมปัญหา จังหวัดได้รับทราบปัญหาความต้องการของ
ประชาชน จากการลงพื้นท่ีของผู้ว่าราชการจังหวัด (ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนท่ี เพื่อบ าบัดทุกข์ 
บ ารุงสข ประชาชน) และจังหวัดได้ประสานอ าเภอให้จัดประชุมประชาคมแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี  พร้อมสรุปปัญหาความต้องการ (แผนงาน/
โครงการ)  เสนอไปยังจังหวัด จังหวัดประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อบรรจุแผนงาน/โครงการ    
ในแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งสามารถจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและความต้องการ ได้ดังนี้ 

 

ล ำดับที ่ ประเด็นปัญหำ ควำมต้องกำรและแนวทำงแก้ไขปัญหำ 

๑ - ระบบชลประทานยังขาดการบริหาร
จัดการ ขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภค 
บริโภค และน้ าเพื่อการเกษตร ในฤดู
แล้ง แล้งจัด ฤดูฝนน้ าท่วมขัง แหล่งน้ า
ตื้ น เขินไม่สามารถกัก เก็บน้ าไว้ ได้

- พัฒนาแหล่งน้ าและระบบระบายน้ าให้สามารถ
กักเก็บน้ าได้เพ่ิมขึ้น 
- สร้างจิตส านึกในการใช้น้ าอย่างประหยัด 
- ท าระบบคลองชลประทานส่งน้ า/แก้มลิง  
- พัฒนาแหล่งน้ าดิบส าหรับผลิตน้ าอุปโภค บริโภค 
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ล ำดับที ่ ประเด็นปัญหำ ควำมต้องกำรและแนวทำงแก้ไขปัญหำ 

เพียงพอต่อการเกษตร 
- ขาดแหล่งน้ าดิบส าหรับผลิตน้ า
อุ ป โภ ค  บ ริ โภ ค  เพื่ อ รอ งรับ ก าร
เจริญเติบโตของเมืองบุรีรัมย์ 
 

เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมืองบุรีรัมย์ให้
เพียงพอ 
 

๒  - แหล่งท่องเท่ียวบางแห่งเสื่อมโทรม 
ขาดการพัฒนาด้านการบริการด้าน
ท่องเท่ียว  
 - เส้นทางการคมนาคมเข้าสู่แหล่ง
ท่องเท่ียว และถนนขนถ่ายสินค้าช ารุด
ทรุดโทรม ถนนยังมี 2 ช่องทางจราจร 
สนามบินอยู่ห่างไกลจากตัวเมือง รถไฟ
เดินทางสภาพเก่าทรุดโทรม  
- ขาดสิ่งอ านวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยในสถานท่ีชุมชน/สถานท่ี
ท่องเท่ียวบางแห่ง 
 

- พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียวเดิม สร้าง 
แหล่งท่องเท่ียวใหม่ สร้างสิ่งอ านวยความสะดวก
และความปลอดภัยในสถานท่ีท่องเท่ียว  
- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้นทางสายหลักเช่ือมโยง
แหล่งท่องเท่ียว ปรับปรุงถนนขนถ่ายสินค้า
ทางการเกษตร ปรับปรุงถนนเส้นทางจาก 2 
ช่องทางจราจร เป็น 4 ช่องทางจราจร ปรับปรุง
สภาพรถไฟ  
- พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเท่ียว  
- จัดกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การ   
  ท่องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย์ตลอดท้ังปี 

๓ ขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบ
ใหม่ๆ ได้มาตรฐาน ไม่มีตลาดรองรับท่ี
แน่นอน ไม่มีศูนย์กลางการเชื่อมโยง
ระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ขาดการ
สนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง 
และขาดสถานท่ีจ าหน่าย 
 

- พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้  
  มาตรฐาน และส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ 
- จัดหาตลาด/สถานท่ีจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
 

๔ ไม่มี ระบบก าจัดขยะแบบถูกหลัก
สุขาภิบาลเนื่องจากการเจริญเติบโต
ของเมือง  และน้ าเน่าเสียจากการท้ิง
ขยะและสิ่งปฏิกูล  

- รณรงค์ก าจัดขยะอย่างถูกวิธี/ธนาคารขยะ 
- รณรงค์คัดแยกขยะก่อนท้ิง 
- ขุดลอกทางระบายน้ า/ตรวจคุณภาพน้ า/มลพิษ 
- ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการขยะ
และสิ่ งปฏิกูลในระดับพื้ น ท่ี  ตั้ งแต่ต้นทางถึง
ปลายทาง 
- จัดท าบ่อก าจัดขยะ 
 

๕ เกษตรกรขาดความรู้ในการประกอบ
อาชีพ มีการใช้สารเคมีในการผลิตทาง
การเกษตร  
 

- ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ส่งเสริม
การผลิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี
การตรวจรับรองคุณภาพสินค้าเกษตร 
- ลดการใช้ปุ๋ยเคมี 
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ล ำดับที ่ ประเด็นปัญหำ ควำมต้องกำรและแนวทำงแก้ไขปัญหำ 

๖ - ความยากจน และการอพยพถิ่นฐาน 
ประชาชนขาดความมั่นใจในความ
ปลอดภัย 
- เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติ ด เชื้ อ ไวรัส โค โรน า 2 0 1 9 
(COVID-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่อร้ายแรง
ท าให้ประชาชนตกงาน ว่างงาน ขาด
การจ้างงาน ไม่มีรายได้ 

- ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวปรัชญา 
   เศรษฐกิจพอเพียง 
- สร้างงานสร้างอาชีพในท้องถิ่นให้มีอย่าง  
  ต่อเนื่อง รองรับประชาชนท่ีตกงานหรือว่างงาน 
- เพ่ิมศักยภาพการป้องกันภัยและการรักษา  
  ความสงบ 
- ส่งเสริมการออม 

๗ - เกิดการบุกรุกและการตัดไม้ท าลาย
ป่า ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลาย 
เกิดภาวะโลกร้อน จราจรติดขัด 
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงมากขึ้น เกิด
มลพิษทางอากาศ มีการท้ิงสารเคมีใน
แหล่งน้ า 
- ขาดการเช่ือมโยงบริหารจัดการแหล่ง
น้ าและระบบชลประทาน 
 

- ส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพทรัพยากรป่าไม้ และ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่น 
- สร้างจิตส านึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
- ปลูกป่า เพ่ือเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
- ส่งเสริมให้ เกิดชุมชนต้นแบบในการบริหาร
จัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๘ การแตกแยกทางความคิด ในทาง
การเมือง ประชาชนขาดวินัย คุณธรรม 
และจริยธรรม 

- สร้างความรู้ความเข้าใจการปกครอง  ระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และสร้างจิตส านึกในการรักชาติ  
รักแผ่นดิน เคารพในกฎหมายบ้านเมือง ยอมรับ
กฎ กติกา ของสังคม  สร้างคนให้ เป็นคนดี  มี
จริยธรรม 

 
 

4. ผลกำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำจังหวดัในช่วงที่ผำ่นมำ (พ.ศ. 2557-2560) 
 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำจังหวัด พ.ศ. 2557 -2560 จำกกำรด ำเนินกำร
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของจังหวัดที่ผ่ำนมำ สรุปผลกำรด ำเนินงำน ได้ดังนี้  

4.1 ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕7  จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับจัดสรรงบประมาณ  จ านวน 17  
โครงการ งบประมาณ  203,749,300 บาท โดยด าเนินการพัฒนาครอบคลุมในด้านต่างๆ ดังนี ้

 (1 ) พัฒนาแหล่งน้ า เพื่ อส่งเสริมการเกษตร  จ านวน 40 แห่ง งบประมาณ 
92,419,500 บาท 

 (2 ) พัฒนาระบบโลจีสติ กส์ เพื่ อขนถ่ ายสินค้ าด้ านการเกษตร  งบประมาณ 
33,014,500 บาท 

 (3) พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเท่ียว งบประมาณ 7,656,000 บาท 
 (4) ส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อการท่องเท่ียว งบประมาณ 13,500,000 บาท 
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 (5) พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย์  งบประมาณ 
3,000,000 บาท 

 (6) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงการท่องเท่ียว เพิ่มช่องทางการตลาด และ
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย์  งบประมาณ 16,059,300 บาท 

 (7) ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว งบประมาณ 2,000,000 บาท 
 (8) ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี งบประมาณ 3,000,000 บาท  
 (9 ) ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง งบประมาณ 10,000,000 บาท  
 (10) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพารา งบประมาณ 4,000,000 บาท 
 (10) ด าเนินการสานความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านด้าน การค้า การลงทุน การ

ท่องเท่ียว บ้านพี่เมืองน้อง (Twin City) งบประมาณ 9,100,000 บาท 
 (11) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิต) งบประมาณ 10,000,000 บาท 
 4.2 ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕8  จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับจัดสรร  จ านวน  25  โครงการ 

งบประมาณ  199,381,600 บาท โดยด าเนินการพัฒนาครอบคลุมในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 (1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุง ซ่อมสร้าง ถนนเส้นทางท่องเท่ียวเชื่อมโยง   อารย

ธรรมขอม จ านวน 5 สายทาง งบประมาณ 50,000,000 บาท 
 (2) พัฒนาแหล่งน้ าในเขตพื้นท่ีชลประทาน เพื่อส่งเสริมการเกษตร  จ านวน  8  แห่ง 

งบประมาณ 32,978,500 บาท 
(3) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  จ านวน 3 แห่ง งบประมาณ 10,000,000 บาท 
(4) พัฒนาระบบโลจีสติกส์เพื่อขนถ่ายสินค้าด้านการเกษตร จ านวน 5 สายทาง 

งบประมาณ 34,800,000 บาท 
(5) พัฒนาสินค้าท่ีระลึกเพื่อการท่องเท่ียว งบประมาณ 2,000,000 บาท 
 
 
(6) ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวท้ังในและต่างประเทศ  และจัดกิจกรรมเพิ่ม

ช่องทางการตลาดด้านการท่องเท่ียว  งบประมาณ 14,938,200 บาท 
 (7) ส่งเสริมกระตุ้นการพัฒนาความร่วมมือทางการค้า และการลงทุนกับประเทศเพื่อน

บ้าน งบประมาณ 2,700,000 บาท 
 (8) ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง งบประมาณ 5,000,000 บาท 
 (9) ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว

โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ งบประมาณ 9,000,000 บาท 
 (10) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย การเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ การเลี้ยงสุกรสู่

ระบบมาตรฐานฟาร์ม GAP เพื่ออาหารปลอดภัย และการผลิตพืชอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน  
งบประมาณ 9,000,000 บาท 

 (11) จัดตั้งศูนย์เรียนรู้อาชีพเกษตร แบบโรงเรียนแก้จน  งบประมาณ 2,000,000  บาท 
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 (12) ส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาการผลิตผลิตภัณฑ์ไหม พัฒนาช่องทางการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมสู่สากล พัฒนาขีดความสามารถด้านการตลาดของหมู่บ้านผลิตไหม ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม Cluster และเครือข่ายผู้ผลิตไหมจังหวัดบุรีรัมย ์ งบประมาณ 8,020,000 บาท 

 (13) เสริมสร้างความรู้ด้านแรงงานสู่ชุมชน เพื่อการมีงานท าและสร้างอาชีพเสริม 
งบประมาณ 2,000,000  บาท 

 (14) รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE งบประมาณ 
944,900  บาท 

 (15) สร้างและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเดิมและแหล่งท่องเท่ียวใหม่ ปรับปรุงภูมิทัศน์พระ
พุทธประโคนชัยมหามิ่งมงคล สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ท่ี 11 ต าบลบ้านไทร อ าเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ์ งบประมาณ 5,000,000 บาท และปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าศูนย์ราชการจังหวัด
บุรีรัมย์  เพื่ อเป็นแหล่งท่องเท่ียว ต าบลเสม็ด อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  งบประมาณ 
10,000,000 บาท 

(16) อบรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
บุรีรัมย ์ งบประมาณ 1,000,000 บาท 

4.3 ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9  จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับจัดสรร  จ านวน  20  โครงการ 
งบประมาณ  327,400,600 บาท (รวมงบบริหาร 10 ล้านบาท)  โดยด าเนินการพัฒนาครอบคลุมใน
ด้านต่างๆ ดังนี ้

(2) พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อขนถ่ายสินค้าด้านการเกษตร จ านวน 18  สายทาง  
งบประมาณ 84,028,000 บาท ระยะทางท่ีพัฒนา 20.904 กิโลเมตร 

(2) พัฒนาแหล่งน้ าและปรับปรุงระบบส่งน้ าเพื่อส่งเสริมด้านการเกษตร จ านวน 6  
แห่ง งบประมาณ 8,287,500  บาท 
 
 
 
 

(3) ปรับปรุง ซ่อมสร้างถนนผิวแอสฟัลติก เชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียว เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร ไป-มา จ านวน 10 สายทาง งบประมาณ 96,600,000  บาท ระยะทางด าเนินการ 
25.783 กิโลเมตร 

(4)  พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร น้ าเพื่ออุปโภคและบริโภค จ านวน 28  แห่ง  
งบประมาณ 48,749,900  บาท สามารถเพิ่มพื้นท่ีรับน้ าได้ไม่น้อยกว่า 1,350,500 ลูกบาศก์เมตร 

(5) ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์สูบน้ าเพื่อการเกษตร กระจายทุกพื้นท่ีอ าเภอในจังหวัด
บุรีรัมย์ รวม 92 แห่ง  งบประมาณ 23,000,000 บาท 

(6) ส่งเสริมเชื่อมโยงการท่องเท่ียวท้ังในและต่างประเทศ และจัดกิจกรรมเพิ่มช่องทาง 
การตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย์  งบประมาณ 23,180,000 บาท  

(7) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิ 
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อินทรีย์ กิจกรรมพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟ สู่การรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  และ
พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟ  สู่การบริการท่องเท่ียวเชิง
เกษตร  งบประมาณ 14,056,800  บาท 
  (8) ส่งเสริมการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 6,691,000 บาท 
  (9) พัฒนาส่งเสริมสินค้า OTOP  งบประมาณ 4,626,000 บาท 

(10) พัฒนาร้านอาหารใหป้ลอดภัยจังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 616,900 บาท 
(10) ส่งเสริมการเลี้ยงกระบือเนื้อ-นม ตามแนวพระราชด าริ จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 

1,914,000 บาท 
(11) เพิ่มศักยภาพศูนย์ศิลปาชีพ อ าเภอกระสัง เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว งบประมาณ 

1,369,300 บาท 
(12) รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดบุรีรัมย์  

งบประมาณ   957,000  บาท 
(13) สร้างครอบครัวใหอ้บอุ่นด้วยพระธรรม งบประมาณ 476,000 บาท 
(14) พัฒนาศักยภาพชุดคุ้มครองหมู่บ้าน (ชคบ.) เพื่อขับเคลื่อนธรรมนูญหมู่บ้าน สันติสุข 

9 ดี คัมภีร์สร้างอนาคตท่ีดีให้ลูกหลาน งบประมาณ งบประมาณ 2,850,000 บาท 
4.4 ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕60  จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับจัดสรร  จ านวน  25  โครงการ 

งบประมาณ  362,874,000 บาท (รวมงบบริหาร 10 ล้านบาท)  โดยด าเนินการพัฒนาครอบคลุมใน
ด้านต่างๆ ดังนี ้

(1) ปรับปรุง ซ่อมสร้างถนนผิวแอสฟัลติก เชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียว เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร ไป-มา จ านวน 4 สายทาง งบประมาณ 39,920,000 บาท ระยะทางด าเนินการ 
25.783 กิโลเมตร 

(2) พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร น้ าเพ่ืออุปโภคและบริโภค จ านวน 16 แห่ง 
งบประมาณ 72,000,000 บาท สามารถเพิ่มพืน้ท่ีรับน้ าได้ไม่น้อยกว่า 1,802,000 ลูกบาศก์เมตร 

 
 
 
(3) พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพ่ือขนถ่ายสินค้าด้านการเกษตร และอ านวยความสะดวก

ในการเดินทางสัญจรไปมา จ านวน 7  สายทาง  งบประมาณ  69,790,000 บาท ระยะทางที่
พัฒนา 15.60 กิโลเมตร 

 (4) พัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร จ านวน 8 สายทาง 
งบประมาณ 59,810,000 บาท  ระยะทางท่ีพัฒนา 14.11 กิโลเมตร 
                           (5). จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ 
จ านวน 12 กิจกรรม  งบประมาณ 21,828,500  บาท 

 (6). พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวสร้างอัตลักษณ์เชื่อมโยงอารยธรรมอิสานใต้ 
จ านวน 2 รายการ งบประมาณ 17,000,000 บาท 

(7) พัฒนาตลาดเซราะกราว ตลาดนัดภูมิปัญญาชุมชน งบประมาณ 1,071,000 บาท 
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(8). สร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ งบประมาณ 5,000,000 บาท 
(9) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์  งบประมาณ 

10,000,000 บาท 
(10) ส่งเสริมการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกผักปลอดภัยตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมการเล้ียงแพะ - แกะเพ่ือตอบสนองตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อจังหวัดบุรีรัมย์ ส่งเสริมด้านการประมงอินทรีย์ ตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง)  งบประมาณ 16,114,100 บาท 
   (11) ส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย เพ่ือสุขภาพ และพัฒนาร้านอาหารให้ปลอดภัย
จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มาตรฐาน  งบประมาณ 6,106,300 บาท 

(12) พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ จังหวัดบุรีรัมย์เพ่ือรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๖๐ งบประมาณ 2,500,000 บาท 

(13) พัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ ตชด. ทรัพย์ทรายทอง อ าเภอละหานทราย 
จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 7,253,800  บาท 

(14) ส่งเสริมอาชีพแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความยากจนของประชาชนใน
พื้นท่ีจังหวัดบุรีรัมย ์งบประมาณ 5,000,000 บาท 

(15) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน ลูกหลานรัชกาล ท่ี ๑ งบประมาณ 
500,000 บาท 

(16)  โครงการคนบุรีรัมย์เมืองสันติสขุ รอบรู้คู่เหตุผล สร้างคน สร้างปัญญา งบประมาณ 
5,412,000 บาท 

(17)  โครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม งบประมาณ 500,000 บาท 
(18) โครงการพลังอาสาพฒันาชุมชน คนบุรีรัมย์สันตสิุข งบประมาณ 5,000,000 บาท 
(19) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการคัดแยกขยะที่ต้น

ทาง งบประมาณ 1,130,000 บาท 

(20)  โครงการบุรีรัมย์ป่ายั่งยืน งบประมาณ 475,700 บาท 
 
 
(21) จัดท าแนวกันไฟในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์  งบประมาณ 1,000,000 บาท 
(22) รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE งบประมาณ

800,000 บาท 
(23) พัฒนาศักยภาพชุดคุม้ครองหมู่บ้าน (ชคบ.) เพื่อขบัเคลื่อนธรรมนญูหมู่บ้านสนัติสุข 

๙  ดี คัมภีร์สร้างอนาคตท่ีดใีห้ลูกหลาน งบประมาณ 3,000,000 บาท 

(24) ส่งเสริมใหค้วามรู้ด้านการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับนโยบายเศรษฐกิจ
ดิจิทัล งบประมาณ 1,662,600  บาท 

จากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาตั้งแต่ ปี 2557-2560 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ด าเนินการ
พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียวให้เกิดความยั่งยืน  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางเข้าสู่แหล่ง
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ท่องเท่ียว และพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ทางการท่องเท่ียว พัฒนาสินค้าและบริการด้าน
การท่องเท่ียว ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว
ตลอดท้ังปี จากสถิติท่ีผ่านมามีนักท่องเท่ียวเดินทางมาเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย์เพิ่มมากขึ้นทุกปี  ในปี 
2556 จ าน วน  1,186,756 ค น  ปี  2557  จ าน วน  1,248,763 ค น  ปี  2558 จ าน วน 
1,419,833 คน ปี 2559 จ านวน 1,535,714 คน และปี 2560 จ านวน 1,627,328 คน  เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 37.12 เมื่อเทียบปี 2556 (1,186,756 คน) และมีรายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นทุกปี โดย
ในปี  2556 จ านวน 1,659.79 ล้านบาท ปี  2557 จ านวน 1,756.53 ล้านบาท ปี  2558 
จ านวน 2,038.37 ล้านบาท ปี 2559 จ านวน 2,331.54 ล้านบาท  และปี 2560 จ านวน 
2,636.07ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 58.81 เมื่อเทียบกับปี 2556 (1,659.79 ล้านบาท) และในปี 
2561 คาดว่าจะมีรายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่ง
เป็นผลมาจากการท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวตลอดท้ังปี การแข่งขันฟุตบอล 
การแข่งรถสนาม "Chang International Circuit" ซึ่งจัดให้มีการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ Super Gt 
200 และ Super Gt 500 ประมาณ 33 ครั้ง/ปี และการจัดให้มีการจัดงานมอเตอร์โชว์ต่างๆ 
ประกอบกับคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทาง
เรียบนานาชาติโมโตจีพี (Moto GP) เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 -2563 โดยจัดท่ีสนาม 
"Chang International Circuit  ซึ่งในปี 2561 เป็นการจัดครั้งแรก (สนามท่ี 15) มีนักท่องเท่ียวเข้า
มาชมการแข่งขัน จ านวน 222,535  คน ซึ่งมากกว่าทุกสนาม (ใน 19 สนาม) และในปี 2562 มี
นักท่องเท่ียวเข้ามาชมการแข่งขัน จ านวน 2262,655  คน  ปี 2563 เกิดสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่อร้ายแรง จึงไม่สามารถ
จัดการแข่งขันได้ จ านวนนักท่องเท่ียวลดลง ส าหรับปี 2564 สถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลายลงคาดว่าจะมีนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและ
ชาวต่างชาติเดินทางมาเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย์มากขึ้นเหมือนเดิม ด้านการเกษตร จากผลการด าเนินงาน
ท่ีผ่านมาตั้งแต่ ปี 2557-2560 มีการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อสนับสนุนการ
ท่องเท่ียว จังหวัดบุรีรัมย์ ด าเนินการโดยพัฒนาแหล่งน้ า และปรับปรุงระบบส่งน้ า เพื่อส่งเสริมการ
การเกษตรผลิตอาหารท่ีปลอดภัย ขุดลอกแหล่งน้ าต่างๆ เพื่อให้สามารถเก็บกักน้ าไว้ใช้ในการเกษตร
ได้ตลอดท้ังปี จ านวน 98 แห่ง สามารถเพิ่มพื้นท่ีรับน้ าได้ไม่น้อยกว่า 4,505,500 ลูกบาศก์เมตร 
ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซล่าเชลล์สูบน้ าเพ่ือการเกษตร กระจายทุกอ าเภอ 92 แห่ง พัฒนาเส้นทาง
คมนาคม ระบบโลจิสติกส์ เพื่อขนส่งสินค้าทางการเกษตรอ านวยความสะดวกและปลอดภัย ลดทนทุน
ในการผลิต จ านวน 44 สายทาง ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และส่งเสริมการผลิตตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากเกษตรเคมี เป็นเกษตรอินทรีย์ท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีพื้นท่ีเพาะปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ได้รับการรับรองเกษตรอินทรีย์สากล 
1,600 ไร่ เพื่อเพิ่มมูลค่าการจ าหน่าย เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมตามระบบโรงเรียนเกษตรกร 
ประกอบกับมีการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สร้างงานสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
ให้แก่เกษตรกรเพื่อแก่ไขปัญหาความยากจน จากผลการด าเนินงานท่ี ผ่านมาท าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวม 
(GPP) ของจังหวัดมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ปี 2557 จ านวน 72,896 ล้านบาท ปี 2558 จ านวน 
80,228 ล้านบาท ปี 2559 จ านวน 82,453 ล้านบาท ปี 2560 จ านวน 85,299 ล้านบาท 
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เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.45 เมื่อเทียวกับปี 2559  รายได้เฉลี่ยของประชากรสูงขึ้น ปี 2557 จ านวน 
57,892 บาท/คน/ปี ปี 2558 จ านวน 63,939 บาท/คน/ปี  ปี 2559 จ านวน 66,540 บาท/
คน/ปี ปี 2560 จ านวน 69,158 บาท/คน/ปี เพิ่มขึ้น  ร้อยละ 3.93 เมื่อเทียบกับปี 2559  
ครัวเรือนท่ีอยู่ ใต้ เกณฑ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง  ปี  2557 จ านวน 2,303 ครัวเรือน             
ปี 2558 จ านวน 1,689 ครัวเรือน ปี 2559 จ านวน 1,362 ครัวเรือน ปี 2560 จ านวน 1,707 
ครัวเรือน ปี 2561 จ านวน 1,322 ครัวเรือน และปี 2562 จ านวน 1,078 ครัวเรือน  ลดลงร้อย
ละ 22.63 เมื่อเทียบกับปี 2562   

 



1 

สรปุผลกำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำของจังหวัดในช่วงแผนที่ผ่ำนมำ ปี 2557-2560 

วิสัยทัศน์ :  ศูนยก์ลำงกำรท่องเที่ยวอำรยธรรมขอมและกีฬำมำตรฐำนโลก เศรษฐกิจมั่นคง สงัคมเปน็สุข 

 ประเด็นยุทธศำสตร์   เป้ำประสงค์   กิจกรรม/โครงกำรที่ส ำคัญที่ด ำเนินกำร   ผลสัมฤทธิ์   สรุป  

ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี 1 : ด้ำนเศรษฐกิจ 
"เป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอม 
และผู้น าด้านการผลิตสินค้าเกษตร 
ปลอดภัย " 

1. ศูนยก์ลำงกำรท่องเที่ยว
อำรยธรรมขอม 

ปี 2557 
  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ พัฒนาสินค้าและบริการ ด้านการ
ท่องเท่ียว งบประมาณ 7,656,000 บาท 
  2. พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย์ 
งบประมาณ 3,000,000 บาท 
  3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงการท่องเท่ียว เพิ่มช่องทาง
การตลาด และประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย์  
งบประมาณ 16,059,300 บาท 
  4. ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว งบประมาณ 
2,000,000 บาท 
  5. ด าเนินการสานความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ด้าน
การค้า การลงทุน การท่องเท่ียว บ้านพี่เมืองน้อง (Twin City) 
งบประมาณ 9,100,000 บาท 
 

ป ี2558 
  1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุง ซ่อมสร้าง ถนนเส้นทาง
ท่องเท่ียวเชื่อมโยงอารยธรรมขอม จ านวน 5 สายทาง งบประมาณ 
50,000,000 บาท 
  2. พัฒนาสินค้าท่ีระลึกเพื่อการท่องเที่ยว งบประมาณ 
2,000,000 บาท 
  3. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวท้ังในและ
ต่างประเทศ  และจัดกิจกรรมเพิ่มช่องทางการตลาดด้านการ
ท่องเท่ียว  งบประมาณ 14,938,200 บาท 
  4. ส่งเสริมกระตุ้นการพัฒนาความร่วมมือทางการค้า และการ
ลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน งบประมาณ 2,700,000 บาท 

 - จากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาตั้งแต่ ปี 
2557-2560 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ด าเนินการ
พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียวให้เกิดความ
ยั่งยืน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางเข้าสู่
แหล่งท่องเท่ียว และพัฒนาสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ ทางการท่องเท่ียว พัฒนาสินค้า
และบริการด้านการท่องเท่ียว ส่งเสริมการตลาด
และประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดท้ังปี จากสถิติท่ีผ่าน
มามีนักท่องเท่ียวเดินทางมาเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย์
เพิ่มมากขึ้นทุกปี ในปี 56 จ านวน 
1,186,756 คน ปี 57 จ านวน 1,248,763 
คน ปี 58 จ านวน 1,419,833 คน ปี 59 
จ านวน 1,535,714 คน  เพิ่มขึ้นร้อยละ 
29.40 เมื่อเทียบปี 56 (1,186,756 คน) 
และมีรายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นทุกปี โดย
ในปี 56 จ านวน 1,659.79 ล้านบาท ปี 57 
จ านวน 1,756.53 ล้านบาท ปี 58 จ านวน 
2,038.37 ล้านบาท ปี 59 จ านวน 
2,331.54 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.47 
เมื่อเทียบกับปี 2556 (1,659.79 ล้านบาท) 
และในปี 2560 คาดว่าจะมีรายได้จากการ
ท่องเท่ียวเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เมื่อ
เทียบกับปี 59 ซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ีจังหวัด

จากผลการด าเนินการท่ีผ่านมา  
ท าให้รายได้จากการท่องเท่ียวปี 
2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.40 
เมื่อเทยีบกับ ป ี2556 
(1,659.79 ล้านบาท) ผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัดบุรีรัมย์มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นทุกปี รายได้เฉลี่ยต่อหัว
เพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตประชาชนชาว
จังหวัดบุรีรัมย์ดีขึ้น จึงเห็นควร
ด าเนินการต่อเนื่อง และควรเพิ่ม
รูปแบบการท่องเท่ียวให้มีความ
หลากหลาย เช่น การส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ การ
ท่องเท่ียวอารยธรรม หรือการ
ท่องเท่ียวด้านกีฬา เป็นต้น 
นอกจากนี้ การเพิ่มความพร้อมใน
สิ่งท่ีเชื่อมโยงการท่องเท่ียวให้มาก
ยิ่งขึ้น เช่น ด้านความปลอดภัยของ
นักท่องเท่ียวหรือด้านอาหาร
ปลอดภัย เป็นต้น 
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      5. สร้างและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเดิมและแหล่งท่องเท่ียวใหม่ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์พระพุทธประโคนชัยมหามิ่งมงคล สวนป่า 
เฉลิมพระเกียรติ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ท่ี 11 ต าบลบ้านไทร อ าเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  งบประมาณ 5,000,000 บาท 
  6. ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็น
แหล่งท่องเท่ียว ต าบลเสม็ด อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
งบประมาณ 10,000,000 บาท 
  7. ส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาการผลิตผลิตภัณฑ์ไหม พัฒนา
ช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมสู่สากล พัฒนาขีดความสามารถ
ด้านการตลาดของหมู่บ้านผลิตไหม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กลุ่ม Cluster และเครือข่ายผู้ผลิตไหมจังหวัดบุรีรัมย์  งบประมาณ 
8,020,000 บาท 
 

ป ี2559 
  1. ปรับปรุง ซ่อมสร้างถนนผิวแอสฟัลติก เชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเท่ียว เพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจร ไป-มา จ านวน  
10 สายทาง งบประมาณ 96,600,000 บาท ระยะทาง
ด าเนินการ 25.783 กิโลเมตร 
  2. ส่งเสริมเชื่อมโยงการท่องเท่ียวท้ังในและต่างประเทศ และจัด
กิจกรรมเพิ่มช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว
จังหวัดบุรีรัมย์  งบประมาณ 23,180,000 บาท  
  3. พัฒนาส่งเสริมสินค้า OTOP  งบประมาณ 4,626,000 บาท 
  4. พัฒนาศักยภาพศูนย์ศิลปาชีพ อ าเภอกระสัง เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว งบประมาณ 1,369,300 บาท 
 

ป ี2560 
1. ปรับปรุง ซ่อมสร้างถนนผิวแอสฟัลติก เชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียว 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจร ไป-มา แก่นักท่องเท่ียว
จ านวน 4 สายทาง งบประมาณ 39,920,000 บาท ระยะทาง
ด าเนินการ 25.783 กิโลเมตร 
 
  

บุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว
ตลอดท้ังปี การแข่งขันฟุตบอล การแข่งรถ
สนาม "Chang International Circuit" ซ่ึงจัด
ให้มีการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ Super Gt 
200 และ Super Gt 500 ประมาณ 33 
ครั้ง/ปี และการจัดให้มีการจัดงานมอเตอร์โชว์
ต่างๆ ประกอบกับคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ
ให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข็งขัน
รถจักรยานยนต์ทางเรียบนานาชาติโมโตจีพี 
(Moto GP) เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2561-
2563 โดยจัดท่ีสนาม "Chang International 
Circuit  ซ่ึงคาดว่าจะมีนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทย
และชาวต่างชาติเดินทางมาเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย์
มากขึ้น  
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2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวและประชาสัมพันธ์การ
ท่องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย์  งบ 21,828,500  บาท 
3. พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวสร้างอัตลักษณ์เชื่อมโยงอารย
ธรรมอิสานใต้  
    3.1 สร้างอัตลักษณ์ทางการท่องเท่ียว บุรีรัมย์ : เมืองสีน้ าเงิน 
(Blue City) ในหลวงครบรอบ 90 พรรษา งบประมาณ 
10,000,000 บาท 
    3.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์พระพุทธประโคนชัยมหามิ่งมงคล สวนป่า
เฉลิมพระเกียรติ  บ้านโนนสวรรค์ หมู่ท่ี 11 ต าบลบ้านไทร อ าเภอ
ประโคนชัย งบ 7,000,000 บาท 
    3.3 พัฒนาตลาดเซราะกราว ตลาดนัดภูมิปัญญาชุมชน งบ 
1,071,000 บาท 
4. โครงการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ งบ 5,000,000 บาท  

  2. ผูน้ ำด้ำนสนิค้ำเกษตร
ปลอดภัย 

ป ี2557 
  1. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อส่งเสริมการเกษตร  จ านวน 40 แห่ง 
งบประมาณ 92,419,500 บาท 
  2. พัฒนาระบบโลจีสติกส์เพื่อขนถ่ายสินค้าด้านการเกษตร 
งบประมาณ 33,014,500 บาท 
  3. ส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อการท่องเท่ียว 
งบประมาณ 13,500,000 บาท 
  4. ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี งบประมาณ 
3,000,000 บาท  
 

ปี 2558 
  1. พัฒนาแหล่งน้ าในเขตพื้นท่ีชลประทาน เพื่อส่งเสริมการเกษตร  
จ านวน  8  แห่ง งบประมาณ 32,978,500 บาท 
  2. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  จ านวน 3 แห่ง งบประมาณ 
10,000,000 บาท 
 
 3. พัฒนาระบบโลจีสติกส์เพ่ือขนถ่ายสินค้าด้านการเกษตร 

  - จากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาตั้งแต่ ปี 
2557-2560 การส่งเสริมการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัย เพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียว 
จังหวัดบุรีรัมย์ ด าเนินการโดยพัฒนาแหล่งน้ า 
และปรับปรุงระบบส่งน้ า เพื่อส่งเสริมการ
การเกษตร ขุดลอกแหล่งน้ าต่างๆ เพื่อให้
สามารถเก็บกักน้ าไว้ใช้ในการเกษตรได้ตลอดท้ัง
ปี จ านวน 98 แห่ง สามารถเพิ่มพื้นท่ีรับน้ าได้
ไม่น้อยกว่า 4,505,500 ลูกบาศก์เมตร 
ก่อสร้างและติดต้ังระบบโซล่าเชลล์สูบน้ าเพื่อ
การเกษตร กระจายทุกอ าเภอ 92 แห่ง พัฒนา
เส้นทางคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ เพื่อขนส่ง
สินค้าทางการเกษตรอ านวยความสะดวกและ
ปลอดภัย ลดทนทุนในการผลิต จ านวน 44 
สายทาง 
- ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และ

 จากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา  
ท าให้แหล่งน้ าได้รับการพัฒนาให้
สามารถเก็บกักน้ าไว้ใช้ เพื่อการ
อุปโภคบริโภคและใช้เพื่อการ 
เกษตรมากขึ้น แก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
และน้ าเพ่ือการเกษตรในฤดูแล้ง    
 - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้นทาง
สายหลักเชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียว 
ปรับปรุงถนนขนถ่ายสินค้าทางการ
เกษตร ปรับปรุงถนนเส้นทางจาก 
2 ช่องทางจราจร เป็น 4 ช่องทาง
จราจร เพื่อให้การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร  และการเดินทาง
สัญจร ไป-มา สะดวก ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน และลดต้นทุน



 

 

52 

 

 ประเด็นยุทธศำสตร์   เป้ำประสงค์   กิจกรรม/โครงกำรที่ส ำคัญที่ด ำเนินกำร   ผลสัมฤทธิ์   สรุป  

จ านวน 5 สายทาง งบประมาณ 34,800,000 บาท 
  4. ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และส่งเสริมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตข้าวโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ งบประมาณ 
9,000,000 บาท 
  5. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย การเลี้ยงโคเนื้อ
คุณภาพ การเลี้ยงสุกรสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม GAP เพื่ออาหาร
ปลอดภัย และการผลิตพืชอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน  
งบประมาณ 9,000,000 บาท 
  6. จัดต้ังศูนย์เรียนรู้อาชีพเกษตร แบบโรงเรียนแก้จน  
งบประมาณ 2,000,000  บาท 
  7. ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง งบประมาณ 
5,000,000 บาท 
 

ป ี2559 
  1. พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อขนถ่ายสินค้าด้านการเกษตร 
จ านวน 18  สายทาง  งบประมาณ 84,028,000 บาท 
ระยะทางที่พัฒนา 20.904 กิโลเมตร 
  2. พัฒนาแหล่งน้ าและปรับปรุงระบบส่งน้ าเพ่ือส่งเสริมด้าน
การเกษตร จ านวน 6 แห่ง งบประมาณ 8,287,500  บาท 
3. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร น้ าเพ่ืออุปโภคและบริโภค 
จ านวน 28 แห่ง งบประมาณ 48,749,900 บาท สามารถเพิ่ม
พื้นท่ีรับน้ าได้ไม่น้อยกว่า 1,350,500 ลูกบาศก์เมตร 
4. ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์สูบน้ าเพื่อการเกษตร กระจายทุกพื้นท่ี
อ าเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ รวม 92 แห่ง งบประมาณ 
23,000,000 บาท 
5. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย กิจกรรมส่งเสริมการ
ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กิจกรรมพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิ 
ดินภูเขาไฟ สู่การรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  และพัฒนา
คุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลิดินภูเขา
ไฟ  สู่การบริการท่องเท่ียวเชิงเกษตร  งบประมาณ 14,056,800  
บาท 

ส่งเสริมการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ท า
ให้เกษตรกรปรับเปล่ียนระบบการผลิตจาก
เกษตรเคมี เป็นเกษตรอินทรีย์ท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม พื้นท่ีเพาะปลูกข้าวหอมมะลิได้รับ
การรับรองเกษตรอินทรีย์สากล 1,600 ไร่ เพื่อ
เพิ่มมูลค่าการจ าหน่าย เกษตรกรได้รับการ
ฝึกอบรมตามระบบโรงเรียนเกษตรกร ประกอบ
กับมีการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง สร้างงานสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
ให้แก่เกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน 

การผลิต 
-จากการส่งเสริมการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัย และส่งเสริมการ
ผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นการส่งเสริมเพื่อเพิ่มมูลค่าการ
จ าหน่ายและเป็นการส่งเสริมเพื่อ
เพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนยากจน 
จากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาท า
ให้ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ของ
จังหวัดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ปี 2557 
จ านวน 72,896 ล้านบาท ปี 
2558 จ านวน 73,471 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.79 รายได้
เฉลี่ยของประชากรสูงขึ้น ปี 
2557 จ านวน 57,892 บาท/
คน/ปี ปี 2558 จ านวน 58,554 
บาท/คน/ปี เพิ่มขึ้น  ร้อยละ 
1.43  ครัวเรือนท่ีอยู่ใต้เกณฑ์
ความยากจนมีแนวโน้มลดลง  ปี 
2557 จ านวน 2,303 ครัวเรือน 
ปี 2558 จ านวน 1,689 
ครัวเรือน ปี 2559 จ านวน 
1,362 ครัวเรือน ลดลงร้อยละ 
69.08 เมื่อเทียบกับปี 2557   
จึงสมควรท่ีจะด าเนินการในปี 
2562 ต่อไป 
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  6. ส่งเสริมการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 
6,691,000 บาท 
  7. พัฒนาร้านอาหารให้ปลอดภัยจังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 
616,900 บาท 
  8. ส่งเสริมการเลี้ยงกระบือเนื้อ-นม ตามแนวพระราชด าริ จังหวัด
บุรีรัมย์ งบประมาณ 1,914,000 บาท 

ป ี2560 
1. พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อขนถ่ายสินค้าด้านการเกษตร และ
อ านวยความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา จ านวน 18  สาย
ทาง  งบประมาณ 129,600,000 บาท ระยะทางที่พัฒนา 
30.01 กิโลเมตร 
2. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร น้ าเพ่ืออุปโภคและบริโภค 
จ านวน 16 แห่ง งบประมาณ 72,000,000 บาท สามารถเพิ่ม
พืน้ท่ีรับน้ าได้ไม่น้อยกว่า 1,802,000 ลูกบาศก์เมตร 
3. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์  งบ 10,000,000 บาท 
4. ส่งเสริมการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกผัก
ปลอดภัยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมการเลี้ยงแพะ - 
แกะเพื่อตอบสนองตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเน้ือจังหวัดบุรีรัมย์ ส่งเสริม
ด้านการประมงอินทรีย์ ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง)   
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ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี่ 2 : ด้ำนสังคมและ
คุณภำพชีวติ "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ร่มเย็น เป็นสุข ในปี 2560 " 

1. คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   
2. ชุมชนเข้มแข็งตามวิถี
พอเพียง  
3. สังคมร่มเย็นภายใต้การ
บริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล 
(PMQA) รักษาอัตลักษณ์  

ป ี2557  
- 
 
ปี 2558 
  1. เสริมสร้างความรู้ด้านแรงงานสู่ชุมชน เพื่อการมีงานท าและ
สร้างอาชีพเสริม งบประมาณ 2,000,000  บาท 
 
ปี 2559 
  1. สร้างครอบครัวให้อบอุ่นด้วยพระธรรม งบประมาณ 
476,000 บาท 
 

ป ี2560 
1. ส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย เพื่อสุขภาพ และพัฒนา
ร้านอาหารให้ปลอดภัยจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มาตรฐาน  งบประมาณ 
6,106,300 บาท 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ จังหวัด
บุรีรัมย์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๖๐ 
งบประมาณ 2,500,000 บาท 
3. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความยากจน จังหวัด
บุรีรัมย์ งบประมาณ 5,000,000 บาท 
4. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน 
ลูกหลานรัชกาล ท่ี ๑ งบประมาณ 500,000 บาท 
5. โครงการคนบุรีรัมย์เมืองสันติสุข รอบรู้คู่เหตุผล สร้างคน สร้าง
ปัญญา งบประมาณ 5,412,000 บาท 
6. โครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม  งบประมาณ 
500,000 บาท 
7. โครงการพลังอาสาพัฒนาชุมชน คนบุรีรัมย์สันติสุข งบประมาณ 
5,000,000 บาท  

 - ในปี 2557 จังหวัดฯ มีจ านวนประชากรรวม 
1,580,049 คน โดยส่วนใหญ่เป็นประชากร
วัยท างาน อัตราการมีงานท าลดลง มีคนว่างงาน
เพิ่มมากขึ้น 
  - การท างาน ก าลังแรงงานของจังหวัด จากปี 
2557 มาปี 2558 มีจ านวนลดลงและอัตรา
การว่างงานเพ่ิมขึ้นแรงงานส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับ
ความคุ้มครองในระบบประกันสังคม แต่มีการ
ปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น โดยในปี 2557 มี
สัดส่วนแรงงานในระบบฯ อยู่ท่ีร้อยละ 14.61 
  - จังหวัดได้น ารูปแบบการบริหารงานจังหวัด 
ภายใต้ธรรมูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี ซ่ึงประกอบ
ไปด้วย การเป็นคนดี มีปัญญา รายได้สมดุล 
สุขภาพแข็งแรง  สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์   สังคม
อบอุ่น หลุดพ้นอาชญากรรม กองทุนพึ่งพา
ตนเอง สร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการ
หมู่บ้าน (กม.)/ชุมชนเมือง  เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของคนในชุมชนท่ีเป็นฐานรากของความ
มั่นคงของประเทศ ท าให้สังคมมีความร่มเย็น 
ซ่ึงการด าเนินการภายใต้แนวคิด "ธรรมนูญ
หมู่บ้านสันติสุข 9 ดี" จะไม่เน้นการใช้
งบประมาณด าเนินการ จะเน้นการสร้างการมี
ส่วนร่วมของชาวบ้าน และการสร้างจิตส านึก
ความรับผิดชอบร่วมกัน ส าหรับปี 2560 ได้
เน้นด าเนินการในเรื่องส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ 
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความ
ยากจนของประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ 

 - ความม่ันคงของฐานรากเป็น 
สิ่งส าคัญในการท่ีจะขับเคลื่อนการ
พัฒนาจังหวัด เมื่อคนซ่ึงเป็นกลไก
ในการขับเคลื่อนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
แล้วก็จะส่งผลต่อการพัฒนาจังหวัด
ในทุกๆ ด้าน สมควรท่ีจะ
ด าเนินการต่อ โดยเน้นการ
ขับเคลื่อนธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 
9 ดี ให้มีการปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม
มากขึ้น  
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ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี่ 3 : ด้ำน
ทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
 " อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการ
มีส่วนร่วม สู่สมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”  

1. ทรัพยากรธรรมชาติเกิด
ความสมดุลอย่างยั่งยืน 
2. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
3. เป็นจังหวัดท่ีมีแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดดเด่นของ
ประเทศ 
4. เกิดความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ในทุกพื้นท่ี 
5. การบริหารจัดการ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
มีคุณภาพ 

ป ี2557  
  1. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต) งบประมาณ 
10,000,000 บาท 
 
 ป ี2558 
   1. อบรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์  งบประมาณ 1,000,000 บาท 
 
ปี 2559 
 - 
ปี 2560 
1. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการคัดแยกขยะท่ีต้นทาง งบประมาณ 1,130,000 บาท 
2. โครงการบุรีรัมย์ป่ายั่งยืน งบประมาณ 475,700 บาท  

 - พื้นท่ีป่าเพิ่มขึ้น  500  ไร่  
 - กลุ่มเป้าหมายได้มีการปลูกจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ในพื้นท่ี 23 อ าเภอ จ านวน 200  
คน 
- มีการปลูกจิตส านึก และรณรงควิ์ธีการก าจัด
ขยะอย่างถูกวิธี  มีชุมชนต้นแบบ และมีการ
จัดต้ังธนาคารขยะ 

 - แนวโน้มพื้นท่ีป่าไม้ลดลง มีการ 
แผวถางป่าอย่างต่อเนื่อง การสร้าง
จิตส านึกในการรักษาป่าไม้ การ
เห็นความส าคัญของป่าไม้ เป็น 
สิ่งส าคัญและจ าเป็นท่ีจะต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 - ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ
เรื่องขยะท่ีจะทวีความรุนแรงของ
ปัญหาในอนาคต ควรท่ีจะให้
ความส าคัญในการแก้ไขปัญหา
เรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง 

ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี่ 4 : ด้ำนรักษำควำม
มั่นคงและควำมสงบ   “ประชาสังคมมี
ความมั่นคง และมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน”  

1.  สังคมปลอดยาเสพติด 
2.  ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
3.  การจัดการแผนความ
มัน่คง ภายใต้ความเข้มแข็ง
ผสมกลมกลืนและความ
หลากหลาย 

ปี 2557  
- 
 
ปี 2558 
  1. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER 
ONE งบประมาณ 944,900  บาท 
 
ปี 2559 
  1. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER 
ONE จังหวัดบุรีรัมย์  งบประมาณ   957,000  บาท 
  2. พัฒนาศักยภาพชุดคุ้มครองหมู่บ้าน (ชคบ.) เพื่อขับเคลื่อน
ธรรมนูญหมู่บ้าน สันติสุข 9 ดี คัมภีร์สร้างอนาคตท่ีดีให้ลูกหลาน 
งบประมาณ  2,850,000 บาท 
 
ปี 2560 

 - มีการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดด้วยโครงการ TO BE NUMBER ONE  
อย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการเครือข่ายการเฝ้า
ระวังกับชุดคุ้มครองหมู่บ้าน (ชคบ.) ของทุก
หมู่บ้าน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดย
ชุมชนเอง เพื่อสร้างความยั่งยืนของกลไกการ
เฝ้าระวัง 

 - ปัญหายาเสพติดเป็นปัจจัย
ส าคัญ ท่ีหากเกิดขึ้นในสังคมหรือ
ในชุมชนใดแล้ว ความม่ันคงหรือ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน จะเกิดตามมาด้วย  
ซ่ึงจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ใช้กลไกของ
ชุดคุ้มครองหมู่บ้าน (ชคบ.) เป็น
กลไกในการเฝ้าระวัง เพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหาดังกล่าว ภายใต้
ธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี  
จึงควรที่จะมีการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง  
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 ประเด็นยุทธศำสตร์   เป้ำประสงค์   กิจกรรม/โครงกำรที่ส ำคัญที่ด ำเนินกำร   ผลสัมฤทธิ์   สรุป  

1. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE งบประมาณ 800,000 บาท 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพชุดคุ้มครองหมู่บ้าน (ชคบ.) เพื่อ
ขับเคลื่อนธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข ๙  ดี คัมภีร์สร้างอนาคตท่ีดีให้
ลูกหลาน งบประมาณ 3,000,000 บาท 

ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี่ 5 : ด้ำนกำรบรหิำร
จัดกำร  "การบริหารจัดการมีคุณภาพได้
มาตรฐานสากล บนพื้นฐานธรรมาภิบาล" 

1. คุณภาพของระบบวางแผน 
2. คุณภาพระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ  
3. คุณภาพการประสานงาน
และการมีส่วนร่วม ตลอดจน
การประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนา
จังหวัด 

ป ี2557 
  - ค่าใช่จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (10 ล้าน
บาท) 
 
ปี 2558 
 -  ค่าใช่จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (10 ล้าน
บาท) 
 
ปี 2559 
 -  ค่าใช่จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (10 ล้าน
บาท) 
ปี 2559 
-  ค่าใช่จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (10 ล้าน
บาท) 
 ปี 2560 
-  ค่าใช่จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (10 ล้าน
บาท) 
- ส่งเสริมความรู้ด้านการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับ
นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล งบประมาณ 1,662,600 บาท  

  - คุณภาพแผนดีขึ้น   
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จำกข้อมูลกำรวัดระดับกำรพัฒนำที่กระทรวงมหำดไทยด ำเนินกำรตำมโครงกำรวัดระดับ
กำรพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจั งหวัด (Province & Cluster Benchmarking) ปรำกฏว่ำ ในช่วง
แผนพัฒนำจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) จังหวัดบุรีรัมย์มีระดับกำรพัฒนำภำพรวม ดังนี้ 

● ด้ำนเศรษฐกิจ  
   ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2557 - 2560) ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 เป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬา และผู้น าด้านการผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัย ซึ่งจากข้อมูลสถิติตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจท่ีส าคัญ แสดงผลการติดตามการพัฒนา
ของจังหวัด ได้ดังนี้  
    1) เศรษฐกิจภำพรวม 

  - ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2556 มี
มูลค่าเท่ากับ 80,688 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 10.11 จากปีก่อนหน้า และมีมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวประชากรอยู่ท่ี 63,889 บาท/คน/ปี 

- มูลค่าเศรษฐกิจ 3 ล าดับแรก ได้แก่  
     1) ภาคเกษตร (เกษตรกรรมและประมง) 
     2) ภาคอุตสาหกรรม 
     3) ภาคบริการ (สาขาการศึกษา) 

  จากอัตราการขยายตัวจาก 4 ด้านส าคัญ (เกษตร อุตสาหกรรม ท่องเท่ียว และการค้า) 
พบว่า ด้านเกษตรมีการขยายตัวลดลง ท้ังนี้เกษตรเป็นมูลค่าเศรษฐกิจหลักของจังหวัด จึงควรให้
ความส าคัญ 

 2) ภำคกำรเกษตร 
 - มูลค่าเศรษฐกิจของจังหวัด เป็นมูลค่าจากด้ านการเกษตรประมาณร้อยละ 32 ของ

ผลิตภัณฑม์วลรวมจังหวัด 
- เนื้อท่ีใช้เพื่อการเกษตรเฉลี่ยประมาณ 4 ล้านไร่ ซึ่งพื้นท่ีส่วนใหญ่ป็นพื้นท่ีนาข้าว 
- ด้านผลผลิตของ 5 พืชเศรษฐกิจหลักที่ส าคัญของประเทศ มีจ านวนเพ่ิมขึ้นทุกปี โดย

อ้อยมีผลผลิตมากท่ีสุด ตามด้วย ข้าว และมันส าปะหลัง ตามล าดับ 
3) ภำคอุตสำหกรรม 
- มูลค่าเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมของจังหวัดคิดมีสัดส่วนอยู่ท่ีร้อยละ 13 ของมูลค่า

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด และมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นทุกปี 
- จ านวนโรงงานของทั้งจังหวัดในปี 2557 อยู่ท่ี 1,665 กว่าโรงงาน ท้ังนี้จ านวนโรงงาน

ของจังหวัดมีจ านวนคงท่ีจากปีท่ีผ่านมา 
- ด้านจ านวนเงินลงทุนปรับเพิ่มขึ้นทุกปี โดยปี 2557 มีจ านวนเงินลงทุนรวม เท่ากับ 

20,093 ล้านบาท 
- ด้านจ านวนคนงานลดลงจากปีท่ีผ่านมา ซึ่งมีจ านวนเท่ากับ 15,366 คน 
- ด้านผลิตภาพแรงงานของจังหวัดลดลงจากปีท่ีผ่านมา โดยปี 2556 อยู่ท่ี 290,435 

บาท/คน/ปี 
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4) ภำคกำรท่องเที่ยว 
- มูลค่าเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดคิดเป็นร้อยละ 0.37 ของผลิตภัณฑ์มวล

รวมจังหวัด  
- จ านวนผู้เยี่ยมเยือนโดยรวมมีการเพิ่มขึ้น ท้ังนี้ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเท่ียวชาวไทย 

รองลงมาเป็นนักทัศนาจรชาวไทย ซึ่งในปี 2557 มีจ านวนผู้เยี่ยมเยือนรวม 1.21 ล้านคน รายได้จาก
การท่องเท่ียวเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมาจากชาวไทยเป็นหลัก ซึ่งในปี 2557 มีรายได้จากการท่องเท่ียว
รวม 1,757  ล้านบาท 

- อัตราการเข้าพักเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกปี เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับจ านวนห้องพัก และ
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้นทุกปี โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศสูงท่ีสุด  

5) ภำคกำรค้ำ 
- มูลค่าเศรษฐกิจสาขาการค้าส่งค้าปลีกคิดเป็นประมาณร้อยละ 12 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์

มวลรวมจังหวัด  
- จ านวนสถานประกอบการด้านการค้าส่งค้าปลีกของจังหวัดมีแนวโน้มขยายตัวอย่างม

จากปี 2550 – 2554  โดยเพิ่มขึ้นจาก 5,431 ราย เป็น 18,715 ราย 
  - จ านวนแรงงานภาคการค้ามีความผันผวนสูง โดยเพิ่มขึ้นในปี 2556 และลดลงในปี 

2557 มาอยู่ท่ีร้อยละ 13.91 
● ด้ำนสังคม  

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2557 - 2560) มีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน
สังคม ไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ร่มเย็น เป็นสุข ในปี 2560  ประเด็น
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ประชาสังคมมีความมั่นคง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และประเด็น
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐานธรรมาภิบาล ซึ่งจากข้อมูลสถิติ
ตัวชี้วัดด้านสังคมท่ีส าคัญ แสดงผลการติดตามการพัฒนาด้านสังคม ได้ดังนี้ 

 1) โครงสร้ำงประชำกร 
- ในปี 2557 จังหวัดฯ มีจ านวนประชากรรวม 1 ,579,248 คน โดยส่วนใหญ่เป็น

ประชากรวัยท างาน 
- จ านวนครัวเรือนลดลง แต่มีความหนาแน่นของประชากรเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยในปี 

2557 มีความหนาแน่นประชากรเท่ากับ 156.68 คน/ตร.กม.  
- สัดส่วนคนจนลดลงจากปี 2554  โดยในปี 2556 มีประมาณร้อยละ 25.35  ของ

ประชากรท้ังจังหวัด 
2) กำรท ำงำน 
- ก าลังแรงงานของจังหวัดจากปี 2556 มาปี 2557  มีจ านวนลดลงและอัตราการ

ว่างงานลดลงด้วย 
- แรงงานส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองในระบบประกันสังคม แต่มีการปรับตัวใน

ทิศทางท่ีดีขึ้น โดยในปี 2557 มีสัดส่วนแรงงานในระบบฯ อยู่ท่ีร้อยละ 14.61 
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3) กำรศกึษำ 
- ด้านการศึกษาของจังหวัดฯ ในปี 2558 มีจ านวนนักเรียน 154,963 คน จ านวน

ห้องเรียน 8,742 ห้อง และมีครู 9,409 คน 
- จ านวนนักเรียนเฉลี่ยต่อห้องลดลง ปี 2558 อยู่ท่ี 17.73 คน และอัตราส่วนครู 1 คน 

ต่อนักเรียน 16.47 คน 
4) รำยได้รำยจ่ำยภำคครัวเรือน 
- รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัด จากปี 2554 ลดลง โดยปี 2556 อยู่ท่ี 15,624 บาท

ต่อเดือน 
- รายจ่ายเฉลี่ยและเงินออมของครัวเรือนจากปี 2554 ลดลง โดยปี 2556 สัดส่วนเงิน

ออมคิดเป็น ร้อยละ 8.20 ของรายได้ 
- หนี้สินเฉลี่ยของครัวเรือนลดลงจาก ปี 2554 อย่างไรก็ดี เมื่อเทียบสัดส่วนหนี้สินต่อ

รายได้แล้วยังคงพบว่าครัวเรือนมีภาระหนี้สินในสัดส่วนท่ีสูง โดยในปี 2556 มีสัดส่วนหนี้สินสูงกว่า
รายได้  7.54 เท่า 

5) กำรสำธำรณสุข 
- จ านวนบุคลากรทางการแพทย์โดยรวมของปี 2555 มีจ านวนลดลง ซึ่งมีแพทย์ 302 

คน ท้ังนี้มีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร 1 : 5,175 คน 
- ด้านการให้บริการมีสถานพยาบาล 25 แห่ง และมีสัดส่วนสถานพยาบาลต่อประชากร 

62,516 คน 
- ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 5 โรคส าคัญของคนไทย พบว่า รวม 5 โรค มีจ านวนผู้ป่วย

เพ่ิมมากขึ้นทุกปี  ท้ังนี้มีประชากรป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด รองลงมาคือโรคเบาหวาน และ
โรคหัวใจ  

- พฤติกรรมกำรบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบ เป็นในทิศทำงที่ดีขึ้นคือมีอัตรำ
กำรบริโภคที่ลดลงทุกปี 

6) กำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณะ และข่ำวสำรเทคโนโลยี 
- ครัวเรือนท่ีเข้าถึงไฟฟ้า และน้ าประปามีจ านวนเพ่ิมขึ้นทุกปี ในขณะท่ีการเข้าถึงไฟฟ้า

ค่อนข้างครอบคลุมเกือบท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 81.49 แต่การเข้าถึงประปายังมีสัดส่วนค่อนข้างต่ ามาก
เมื่อเทียบกับจ านวนครัวเรือนท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 13.07 

- สัดส่วนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตยังมีค่อนข้างน้อย คิดเป็นร้อยละ 22.12 โดยจากปี 2555 
มาถึง 2557 มีจ านวนผู้เข้าถึงลดลง 

- กลุ่มคดีอาญาท่ีน่าสนใจของจังหวัดฯ ในภาพรวมมีจ านวนรับแจ้งเพิ่มขึ้นทุกปี โดยคดีท่ี
ต้องเฝ้าระวัง คือ การยักยอกทรัพย์ การโจรกรรมรถจักรยานยนต์ และการฉ้อโกง 

- กลุ่มคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ มีการรับแจ้งความลดลงนั่นคือ มีความปลอดภัยได้
ดีขึ้น ท้ังนี้คดีส่วนใหญ่เกี่ยวกับการฆ่าคนอืน่โดยเจตนา คดีการชิงทรัพย์ และคดีการวางเพลิง 
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● ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดฯ (พ.ศ. 2557 - 2560) มีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไว้ในประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยการมีส่วนร่วม สู่สมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จากข้อมูลสถิติตัวชี้วัดด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ แสดงผลการติดตามการพัฒนาของจังหวัด ได้ดังนี้ 

1) ทรัพยำกรป่ำไม้ และน้ ำ 
 - พื้นท่ีป่าไม้มีเพียงร้อยละ 8.55 จากพื้นท่ีจังหวัดทั้งหมด และจ านวนพื้นท่ีป่าไม้ของ

จังหวัดลดลงต่อเนื่องทุกปี  
 - อย่างไรก็ตามปริมาณน้ าต้นทุนของจังหวัด มีเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ าของจังหวัด

ในทุกๆ ปี ท้ังนี้ความต้องการใช้น้ าของจังหวัดอันดับแรกคือด้านการเกษตรในปี 2557/58 เท่ากับร้อย
ละ 72 รองลงมาคือเพ่ือระบบนิเวศร้อยละ 17 และเพ่ือการอุปโภค – บริโภค ร้อยละ 10 

2) ภัยธรรมชำติ 
- ภัยหนาว เป็นภัยธรรมชาติท่ีประชาชนต้องประสบในทุกปี โดยในปี 2556 เท่ากับ 

1,958,140 คน รองลงมาคือภัยแล้ง 712,087 คน และอุทกภัย 79,312 คน 
- ด้านมูลค่าความเสียหายในปี 2556 มีมูลค่าความเสียหายจากอุทกภัย 70 ล้านบาท 

อัคคีภัย 59 ล้านบาท และภัยแล้ง 78 ล้านบาท 
3) สิง่แวดล้อม 
- มีปริมาณขยะของจังหวัดประมาณ 57,000 ตัน ในปี 2557  เท่ากับ 566,988 ตัน 

และมีปริมาณขยะท่ีน ากลับมาใช้ใหม่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.93 จากปริมาณท้ังหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 
3.92 จากปี 2556 

- คุณภาพน้ าของจังหวัดมีสภาพดี จากปี 2554 ถึงปี 2555 คุณภาพน้ ามีสภาพดีคงท่ี  
- มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้นจากปีท่ีผ่านมา โดยในปี 2556 มีการปล่อยก๊าซฯ 

ประมาณ 1.8 ล้านตัน คิดเป็นอัตราการปล่อยก๊าซฯ ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด เท่ากับ 37.14 
ตัน/ล้านบาท 

4) กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ และเช้ือเพลิง 
- อัตราการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อประชากรค่อนข้างคงท่ีในแต่ละปี โดยในปี 2557 อยู่

ท่ี 272.89 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อคน ส่วนในภาคท่ีไม่ใช่ครัวเรือนมีอัตราการใช้ไฟฟ้าต่อ GPP เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
ทุกปี โดยในปี 2557 อยู่ท่ี 5,543.12 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อล้านบาท 

- อัตราการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อยานพาหนะต่อประชากร ปี 2557 อยู่ท่ี 250.60 ลิตรต่อ
คน ส่วนในภาคอุตสาหกรรมมีอัตราการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงต่อ GPP ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจากปี 2555 
จนถึงปี 2557 มีอัตราการใช้ฯ อยู่ท่ี 87.51 ลิตรต่อล้านบาท 
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2.1 บทวิเครำะห์ภำวะข้อมูลเศรษฐกิจ 

2.1.1 สถำนกำรณ์ภำพรวมจังหวัด 
ค ำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์  “เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม เลิศล้ าเมืองกีฬา”   
ที่ตั้งและอำณำเขต 

- ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น , จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดสุรินทร์ 
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์  
- ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดสระแก้ว และประเทศกัมพูชา  
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา 

ระยะทำงจำกจังหวัดบุรีรัมย์ไปจงัหวัดต่ำงๆ 
   - กรุงเทพมหำนคร 383 กม.  

- จังหวัดนครรำชสีมำ 124 กม.  
- จังหวัดสุรินทร์ 50 กม.  
- จังหวัดขอนแก่น 200 กม.  
- จังหวัดมหำสำรคำม 145 กม. 

ภูมิประเทศ  
สภาพพื้นท่ีโดยท่ัวไปเป็นท่ีราบสูง พ้ืนท่ีลาดจากทิศใต้ลงไปทิศเหนือ พื้นท่ีมีลักษณะเป็นลูกคลื่น

น้อยเป็นท่ีราบขั้นบันไดช่องเขาเกิดจากภูเขาไฟระเบิดเมื่อประมาณเก้าแสนถึงหนึ่งล้านปีเศษ ท าให้
จังหวัดบุรีรัมย์มีลักษณะภูมิประเทศที่ส าคัญ คือ พื้นท่ีสูงและภูเขาทางตอนใต้  พ้ืนท่ีลูกคลื่อนลอนตื้น
ตอนกลางของจังหวัด และพื้นท่ีราบลุ่มตอนเหนือริมฝั่งแม่น้ ามูล 
ภำษำท้องถิ่น ได้แก่ภาษาเขมร ลาวอีสาน ส่วย ไทยโคราช  
กำรคมนำคมขนส่ง   

ทำงรถยนต์ มีสถานีขนส่งผู้โดยสารในจังหวัดบุรีรัมย์ ทำงรถไฟ จังหวัดบุรีรัมย์มีขบวนรถผ่าน 
12 ขบวน ประกอบด้วย  

     - ขบวนกรุงเทพฯ-อุบลรำชธำนี ขบวนรถด่วนพิเศษ 2 ขบวน ขบวนรถด่วน 2 ขบวน 
ขบวนรถเร็ว 4 ขบวน   

     - ขบวนกรุงเทพฯ-สุรินทร์ ขบวนรถธรรมดา 1 ขบวน   
     - ขบวนท้องถิ่น  ขบวนท้องถิ่น 3 ขบวน    
ทำงอำกำศ ปัจจุบันมีเท่ียวบินจากกรุงเทพฯ – บุรีรัมย์ ของบริษัท นกแอร์ จ ากัด และบริษัท 

ไทยแอร์เอเชีย จ ากัด มาลงท่ีท่าอากาศยานบุรีรัมย์ (อ าเภอสตึก) ไป-กลับ วันละ 10 เท่ียว 
    
 
 

ส่วนท่ี 2 ประเด็นกำรพัฒนำ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B6%E0%B8%81
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แหล่งท่องเที่ยวที่ส ำคัญจังหวัดบุรีรัมย์ 

อุทยำนประวัติศำสตร์พนมรุ้ง                                              
ปราสาทเขาพนมรุ้งได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาท
หินท่ีงดงามแห่งหนึ่งของไทย  ตั้งอยู่บนยอดเขา
พนมรุ้งซึ่งเคยเป็นภูเขาไฟมาก่อน  ตัวปราสาทสร้าง
ด้วยหินทรายสีชมพู  และศิลาแลงอย่างยิ่งใหญ่
อลังการมีการออกแบบผังปราสาทตามแนวความ
เชื่อท่ีสอดคล้องกับภูมิประเทศ ศาสนสถานแต่ละ
ส่วนประดับด้วยลวดลายวิจิตรงามตา  โดยเฉพาะ
หน้าบันศิวนาฎราชและทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์

ท่ีมีความงดงามละเอียดอ่อนช้อย  นับเป็นโบราณสถานอันทรงคุณค่าท่ีไม่ควรพลาดชมในวันขึ้น 15 ค่ า 
เดือน 5  (ประมาณ เดือน เม.ย. - พ.ค.) ของทุกปีจะมีประเพณีเดินขึ้นเขาพนมรุ้งเพื่อชมปรากฏการณ์
ธรรมชาติอันน่ามหัศจรรย์คือ  พระอาทิตย์จะสาดแสงตรงเป็นล าทะลุช่องประตูปราสาทท้ัง 15 บาน 
ราวปาฏิหาริย์และเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในรอบปีเท่านั้น 
 

วนอุทยำนเขำกระโดง  
เขากระโดงเป็นภูเขาไฟท่ีดับสนิทแล้ว ปากปล่องปะทุเห็นได้

ชัดเจน รอบบริเวณแวดล้อมด้วยป่าไม้ท่ีอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์
ป่าขนาดเล็กโดยเฉพาะนกนานาชนิดบนเขากระโดง ยังมีโบราณสถานสมัยขอม 
รอยพระพุทธบาทจ าลอง และพระพุทธรูปขนาดใหญ่เป็นท่ีเคารพสักการะ ของ
คนในท้องถิ่น นักท่องเท่ียวนิยมขึ้นไปชมทิวทัศน์ของตัวเมืองบุรีรัมย์ และไหว้
พระเพื่อเป็นสิริมงคล 

 

ปรำสำทเมืองต่ ำ  
       
เมืองโบราณร่วมสมัยกับปราสาทเขาพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ า
เป็นปราสาทหินของโบราณท่ีมีขนาดใหญ่มาก สร้างขึ้นตาม
คติความเชื่อของศาสนาฮินดูเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาตัวปราสาทออกแบบได้อย่างงดงาม มีโครงสร้างท่ีได้
สัดส่วนบริเวณโดยรอบปราสาท เป็นชุมชนโบราณสมัยขอม ท่ี

มีประวัติเกี่ยวเนื่องกับปราสาทเขาพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ าจึงมีความส าคัญทางโบราณคดี นอกเหนือจาก
เป็นมรดกทางศิลปกรรมท่ีงดงาม ปราสาทแห่งนี้ได้รับการบูรณะในปี พ.ศ. 2540 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%89%25E
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สนำมฟุตบอลช้ำงอำรีน่ำ 
 

CHANG ARENA เป็นสนามฟุตบอลท่ีได้มาตรฐานแห่งแรกและ
แห่งเดียวในประเทศไทย ที่ไม่มีลู่วิ่งคั่นสนามและผ่านมาตรฐาน 
FIFA สร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์
ยูไนเต็ด ตั้งอยู่ท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สนามแห่งนี้มีความ
จุ 24,000 ท่ีนั่ง (ในปี พ.ศ.2557 ได้ต่อเติมเป็น 32,600 ท่ี
นั่ง)  โครงสร้างประกอบด้วยเหล็กและไฟเบอร์ สนามนี้มี
ท้ังหมด 4 ชั้น ยังเป็นสถานท่ีจัดคอนเสิร์ตและ กิจกรรมท่ี
ส าคัญต่างๆ ของจังหวัดบุรีรัมย์ 

 
สนำมช้ำง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต  

สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต  
Chang International Circuit เป็นสนามแข่งรถมาตรฐาน 
สมาพันธ์รถยนต์นานาชาติ (FIA) ในประเทศไทย ตั้งอยู่ด้านทิศ
ตะวันตกของ สนามฟุตบอลช้างอารีน่า ต าบลอิสาณ จังหวัด
บุรีรัมย์ เป็นสนามแข่งรถยนต์ซุปเปอร์คาร์ท่ีมีมาตรฐานระดับ
โลก และมีการเปิดสนามแข่งขัน เมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 
2557 และในปี พ.ศ. 2561 – 2563 ประเทศไทยรับเป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบนานาชาติโมโตจี
พี (Moto GP) เป็นเวลา 3 ปี ซึ่งมีนักท่องเท่ียวท้ัวชาวไทยและ
ชาวต่างชาติเดินทางมาเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย์มากขึ้น สามารถ
ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดได้ 

 

 
 
BURIRAM CASTLE 

เป็นแหล่งอารยธรรมใหม่ท่ีรวมหัวใจของบุรีรัมย์ไว้ท่ีนี่ ท่ีเดียว ท่ีรวมความต้องการให้กับ
ทุกคนได้ ไม่ว่าจะเป็นชาวบุรีรัมย์ เพื่อนพี่น้องจากจังหวัดใกล้เคียง นักท่องเท่ียวท้ังไทยและต่างชาติ ท่ีนี่
ผสานโลก 2 ยุค ได้อย่างลงตัวท่ีสุด ความงดงามของอารยธรรมขอมในอดีต ผสานเป็นหนึ่งเดียวกับโลก
ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ด้วย มาตรฐานท่ีเป็นสากล เปิดบริการตั้งแต่ ปี 2558 มีแหล่งท่องเท่ียวจ าลอง 
ประกอบด้วย 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%93
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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1. มีปราสาทพนมรุ้งจ าลอง เป็นจุด landmark 
2. มีสวนหินและสวนตะบองเพชรขนาดใหญ่ 
3. แบ่งส่วน Community mall โดยจัดโซน เช่น โซนร้านอาหาร  โซน Shopping เส้ือผ้า

,แฟชั่น,ของที่ระลึก,motor sport Apprel และ ลานกิจกรรม 
       

 

     
 

เพ ลำ เพลิน บูติค รีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ แคมป์  
(PLAY LA PLOEN : Boutique Resort    & Adventure Camp)  
       เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ แคมป์ อยู่ท่ี อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ห่างจากอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 32 กิโลเมตรเท่านั้น เพลาเพลินเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแบบศูนย์
การเรียนรู้ ภายในมีท้ังอุทยานดอกไม้สวยงาม , ต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์ เป็นสถานท่ีจัดสัมมนา , แหล่ง
ทัศนศึกษาส าหรับเยาวชน กิจกรรม Adventure , ขับรถ ATV , ฟาร์มเล้ียงแกะและยังมีรีสอร์ทให้พัก เพลา
เพลิน มีพื้นท่ีมากกว่า 300 ไร่ จัดพื้นท่ีเป็น 3 ส่วน คือ 
   ส่วนท่ี 1 บูติครีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ แคมป์  
   ส่วนท่ี 2 อุทยานไม้ดอก (FLORA) 
  ส่วนท่ี 3 ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรและปศุสัตว์ฟาร์ม  
 

   จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ให้ความส าคัญและมุ่งเน้นส่งเสริมด้านการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์
เกี่ยวกับอารยธรรมโบราณ และด้านกีฬา เพื่อการพัฒนาให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็น “เมืองท่องเท่ียวและกีฬา
มาตรฐานโลก” การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยได้คัดเลือกจังหวัดบุรีรัมย์  ให้เป็น 1 ในโครงการ       
“12 เมืองต้องห้าม...พลาด” ซึ่งปัจจุบันมีนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและต่างชาติ เดินทางเข้ามาในจังหวัด
บุรีรัมย์เพ่ิมมากขึ้นโดยเฉพาะวันท่ีมีการแข่งขันฟุตบอล และแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ จังหวัดบุรีรัมย์ ยังมี
ประสาทเขาพนมรุ้งซึ่งเป็นแหล่งท่องเท่ียวของจังหวัด ท่ีเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นจุดศูนย์กลางใน
การท่องเท่ียวของจังหวัด และเชื่อมโยงการท่องเท่ียวไปยังแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ภายในจังหวัด เช่น    
เขากระโดง  ปราสาทเมืองต่ า เขาอังคาร และจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเมืองภูเขาไฟ มีภูเขาไฟท่ีดั บแล้ว 
จ านวน 6 แห่ง  มีปล่องภูเขาไฟท่ีชัดเจน โดยเฉพาะท่ีเขากระโดงในเขตอ าเภอเมือง นอกจากนี้ยังมีแหล่ง 
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ท่องเท่ียวท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ สนามฟุตบอลช้างอารีน่า (เดิมคือสนามฟุตบอลไอโมบายสเตเดียม) 
สนามแข่งรถมอเตอร์สปอร์ตระดับมาตรฐานโลก “Chang International Circuit” และจุดผ่อนปรน
การค้าช่องสายตะกู อ าเภอบ้านกรวด มีพื้นท่ีติดกับประเทศกัมพูชา และเพื่อให้เกิดการท่องเท่ียวใน
จังหวัดอย่างต่อเนื่องตลอดท้ังปี จึงได้มีการก าหนดปฏิทินกิจกรรมท่องเท่ียวในจังหวัด  “เท่ียวบุรีรัมย์ 
เท่ียวได้ท้ังปี”  เช่น งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง  งานแสดงแสง-สี-เสียง ต านานรักภูเขาไฟกระโดง     
งานรับอรุณเบิกฟ้าวันปีใหม่ ณ พนมรุ้ง งานประเพณีปราสาทเมืองต่ าตามรอยอารยธรรมขอม            
งานมหกรรมดนตรีเทิดไทองค์คีตราชัน  งานเทศกาลเปิดเมืองบุรีรัมย์  งานบุรีรัมย์มาราธอน   งาน Buriram 
Bike Fest  งานสงกรานต์เฟสติวัล  งานเทศกาลกินขาหมู ดูบอล นอนบุรีรัมย์  งานประเพณีแข่งเรือยาว
ชิงถ้วยพระราชทาน งานมหกรรมว่าวอิสาน งานบุรีรัมย์วิ่งมันส์ปั่นสนุก และการแข่งขันจักรยานยนต์ชิง
แชมป์โลกรายการ MOTO GP  (ปี 2561-2563) เป็นต้น  ในปี 2561 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการประกาศ
ให้เป็นเมืองกีฬา Sports City เมือ วันท่ี 18 กรกฎาคม 2561 โดยการพิจารณาคัดเลือกจากการกีฬา
แห่งประเทศไทย (กกท.) กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรม
กีฬาแบบครบวงจร สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ  อุตสาหกรรมกีฬา 
(Sports Industry) และการกีฬาเพื่ อส่ งเสริมการท่องเท่ียว (Sports Tourism) ซึ่ งคาดว่าจะมี
นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเท่ียวในจังหวัด เป็นจ านวนมาก แต่เนื่องจากในช่วง
ปลายปี 2562 จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
ภายในจังหวัดบุรีรัมย์เนื่องจากการปิดเมืองและระงับการจัดกิจกรรมในจังหวัด 
 

2.1.2 สภำพสังคม 
จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีพื้นท่ีประมาณ 10,393 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 6.45 ล้านไร่ มีพื้นท่ีท าการเกษตร 5.050 ล้านไร่ แบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็น 23 อ าเภอ 188 ต าบล 2,546 หมู่บ้าน ประชากร 1,595,841 คน เป็นชาย 793,231 
คน เป็นหญิง 802,610 คน การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง 
เทศบาลเมือง 3 แห่ง เทศบาลต าบล 59 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 146 แห่ง พื้นท่ีส่วนใหญ่
ของจังหวัดท าการเกษตรประมาณ ร้อยละ 8.087  ของพื้นท่ีจังหวัด รองลงมาเป็นพื้นท่ีป่าไม้ ร้อยละ 
9.30 พื้นท่ีชุมชนและสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 7.33 (พื้นท่ีอุตสาหกรรม 15,223 ไร่ ร้อยละ 0.236) และ
สุดท้ายพื้นท่ีแหล่งน้ าคิดเป็นร้อยละ 3.83 
  อาชีพหลักคือ ท านา ซึ่งต้องพึ่งพาน้ าฝนปีละครั้ง ส่วนอาชีพรองท่ีส าคัญ คือ ท าไร่ ได้แก่ 
อ้อย ยางพารา มันส าปะหลัง และปอ ซึ่งเป็นพืชท่ีท ารายได้ให้กับจังหวัดบุรีรัมย์ รองจากข้าว นอกจากนี้
มีการท าสวนเป็นอาชีพเสริมโดยการปลูกผลไม้ชนิดต่างๆ เช่น มะม่วง ฝร่ัง ล าไย ส้มโอ เงาะ ทุเรียน ฯลฯ 

ด้ำนปศุสัตว์ จังหวัดมีการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากจะเป็นอาชีพ
หลักแล้ว บางรายก็สามารถเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว การปศุสัตว์ท่ีส าคัญ (เรียง
ตามมูลค่าการผลิตต่อปี) ได้แก่ โคเนื้อ กระบือ โคนม ไก่ไข่ ไก่เนื้อ และสุกรพืน้เมือง  
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       ด้ำนแรงงำน ในเดือนมีนาคม  2563 จังหวัดบุรีรัมย์ มีก าลังแรงงานเป็นผู้ท่ีมีอายุ 15 ปี 
ขึ้นไป หรือผู้อยู่ในวัยท างาน ท้ังสิ้น จ านวน 976,950 คน ผู้อยู่ในวัยก าลังแรงงาน 668,957 คน  
(ร้อยละ 68.47) เป็นผู้มีงานท า จ านวน 660,669 คน (ร้อยละ 67.63) ของผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป     
ผู้ว่างงาน  8,288คน  (ร้อยละ 0.85 ) ของผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ผู้ ท่ี ไม่อยู่ ในวัยก าลังแรงงาน          
รวม 307,993 คน (ร้อยละ 31.53) ท างานบ้าน 85,307 คน  เรียนหนังสือ 70,772 คน และ    
อื่น ๆ 151,914 คน 
         แรงงำนต่ำงด้ำว ท่ีได้รับอนุญาตท างาน 3 สัญชาติในจังหวัดบุรีรัมย์ (เมียนมา ลาว 
กัมพูชา) รวมท้ังหมด จ านวน 2,094 คน แยกเป็น เมียนมา 419 คน (ร้อยละ 20.01) ลาว 369 คน 
(ร้อยละ 17.62) สัญชาติกัมพูชา 1,306 คน (ร้อยละ 62.37) ของจ านวนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ 
แรงงานต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตท างานในเขตพื้นท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ ณ เดือนมีนาคม 2563 ท้ังสิ้น 2,138 คน 
เป็นแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายท่ียื่นขอรับใบอนุญาตท างาน เป็นประเภทกลุ่มชั่วคราว ม. 59 
จ านวน 44 คน (ร้อยละ 2.06) ประเภทส่งเสริมการลงทุน  (BOI) จ านวน 1 คน (ร้อยละ 0.02) 
ประเภทน าเข้าตามบันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับประเทศคู่ภาคี (MOU) จ านวน 
1,207 คน (ร้อยละ 56.45) ประเภทกลุ่มน าเข้า MOU (มติ ครม.20 ส.ค.62) จ านวน 786 คน (ร้อย
ละ 36.76) ประเภทพิสูจน์สัญชาติ จ านวน 101 คน (ร้อยละ 4.72)    

2.1.3 ภำวะเศรษฐกิจ 
สภาพทางเศรษฐกิจจังหวัดบุรีรัมย์ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดบุรีรัมย์ (GPP) มูลค่าเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยปี 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 85,299 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.45   
จากปี 2559  และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวประชากร ปี 2560 เท่ากับ 69,158 บาท/คน/ปี     
สูงกว่าปี 2559 ร้อยละ 3.93 ส าหรับในปี 2562 และ ปี 2563 แนวโน้มผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
บุรีรัมย์ (GPP) และมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวประชากร (รายได้เฉลี่ย) มีแนวโน้มลดลง เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกจิภายในจังหวัดบุรีรัมย์เนื่องจากการปิดเมืองและระงับการจัดกิจกรรมในจังหวัด 
 

ตำรำงแสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) และรำยได้เฉลี่ยต่อหัวของประชำกร ณ รำคำ
ประจ ำปี  จ ำแนกรำยปี 

 

(ที่มาข้อมูล : รายงานผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2558 ของส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.)) 
   

ข้อมูล 
ปี พ.ศ. 

2559 2560 2561 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) ล้านบาท 82,453 85,299 82,429 

รายได้เฉลี่ยประชากร (บาท/คน/ปี) 66,540 69,158 67,142 
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2.1.4 โครงสร้ำงกำรผลิตภำคอุตสำหกรรม 
  ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนใหญ่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก มีโรงงานท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการ (ยอดสะสม) ณ วันท่ี 19 มิถุนายน 2563 จ านวน
ท้ังสิ้น 401 โรงงาน เงินลงทุนรวม 30,445.73 ล้านบาท และมีจ านวนคนงาน 11,274 คน 
 
 
 
 

ตารางจ าแนกการลงทุนภาคอุตสาหกรรม 
 

 
 
 
 

 
ตำรำงแสดงจ ำนวนโรงงำนอุตสำหกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์ จ ำแนกตำมหมวดอตุสำหกรรม 21 
ประเภท  

ที ่ ประเภทอุตสำหกรรม 
จ ำนวน 

โรงงำน(โรง) 
เงินทุน 

(ล้ำนบำท) 
จ ำนวน

คนงำน (คน) 
1 เกษตร 77 8,273.84 1,000 

2 อาหาร 58 1,552.61 1,586 

3 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 58 977.92 718 

4 แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ 
จากไม้ 

44 855.99 910 

5 การผลิตอ่ืนๆ 39 1,223.92 890 

6 ไฟฟ้า 21 12,181.79 464 

7 ผลิตภัณฑ์โลหะ 22 175.9 132 

8 ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม 15 492.34 115 

9 ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้งการซ่อม
ยานพาหนะและอุปกรณ์ 

14 1,008.94 303 

10 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 
 

12 2,074.80 528 

11 อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายยกเว้นรองเท้า 11 465.09 2,294 

12 ผลิตภัณฑ์พลาสติก 9 90.43 125 

จ านวนโรงงาน 
เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

คนงาน 

401 30,445.73 11,274 
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13 ผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล 5 44 
216 

 

ที่   ประเภทอุตสำหกรรม 
จ ำนวน 
โรงงน(โรง) 

เงินทุน 
(ล้ำนบำท) 

จ ำนวน
คนงำน (คน) 

14 เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งในอาคารจากไม้
แก้ว ยาง หรือโลหะอ่ืนๆ  

4 10.84 56 

15 เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 3 95.2 82 

16 ผลิตหนังสัตว์และผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ 3 295.72 848 
17 อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 2 308.5 248 

18 สิ่งทอ 2 26.9 580 

19 ผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 1 280 160 

20 การพิมพ์ การเย็บเล่ม ท าปกหรือการท า
แม่พิมพ์ 

1 11 19 

21 โลหะ 0 0 0 
 ข้อมูลสะสม ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 สรุปภาพรวมความเคลื่อนไหวการลงทุนโรงงานอุตสาหกรรมระหว่างช่วงครึ่งปี แรก    
(ม.ค. – มิ.ย.) ปี 2562 และ ปี 2563 พบว่ามีอัตราการขยายตัวของจ านวนโรงงานท่ีได้รับอนุญาตตั้ง
ใหม่ เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 50.00 จ านวนเงินลงทุน เพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 44.82 อัตราการจ้างงาน 
เพ่ิมขึ้น  คิดเป็นร้อยละ 81.68 โรงงานท่ีได้รับอนุญาตตั้งใหม่เป็นโรงงานท่ีใช้เครื่องจักรในกระบวนการ
ผลิตมากกว่าใช้แรงงานคน   
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รำยงำนวิเครำะห์โครงสร้ำงอุตสำหกรรมระดบัจงัหวัดบุรีรัมย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2563 
 จังหวัดบุรีรัมย์ มีพืชเศรษฐกิจหลักท่ีส าคัญ ได้แก่ ข้าว ยางพารา อ้อย และมันส าปะหลัง 

อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรจึงเป็นอุตสาหกรรมหลักท่ีส าคัญของจังหวัด โดยมีโรงงานท่ีผลิตและแปร
รูปการเกษตรท่ีส าคัญ ดังนี้ 

 

ล ำดับ ประเภท จ ำนวนโรงงำน เงินทุน (ล้ำนบำท) คนงำน 
1 โรงสีข้าว 44 6,322.18 615 
2 โรงอบข้าวเปลือก 13 701.12 88 
3 โรงปรับปรุงคุณภาพและคัดคุณภาพข้าว 5 106.40 77 
4 โรงงานท าน้ ายางข้นบรรจุถึง 1 22.50 32 
5 โรงรีดยางให้เป็นแผ่น และเก็บรวบรวมเศษยางแผ่น 9 2,014.80 477 
6 โรงงานน้ าตาล 1 990.64 657 
7 โรงงานท ามันเส้น 14 44.14 74 
8 โรงงานท าแป้งมัน 2 1,110.00 162 

รวม 89 11,311.78 2,182 

 
นอกจากนี้จังหวัดบุรีรัมย์ มีภูเขาไฟท่ีดับแล้ว ๖ ลูก บริเวณรอบๆ ภูเขาไฟยังอุดมไปด้วยหินบะ

ซอลต์ท่ีมีคุณภาพดี  แข็งแกร่ง เหมาะส าหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ถนน และงานก่อสร้างท่ัวๆไป 
จังหวัดบุรีรัมย์มีผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมประเภท โม่ บด ย่อยหิน จ านวน 9 โรง โดยมี
ประธานบัตรเหมืองแร่ (หินบะซอลต์) ท่ีได้รับอนุญาตแล้ว จ านวน 11 แปลง  

 

 ภาวการณ์ลงทุนภาคอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2562 เทียบกับปี พ.ศ. 2563 

รำยกำร 
ปี 

พ.ศ. 2562 
ปี 

พ.ศ. 2563 

อัตรำกำร
เปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 
1. จ ำนวนโรงงำนในภำคอุตสำหกรรม (แห่ง) 
 

585 406 -30.60 

    - ทุนจดทะเบียนอุตสาหกรรม (ล้านบาท) 
 

30,575.91 30,501.59  

    - คนงานในภาคอุตสาหกรรม (คน) 
 

12,241 11,392  

2. จ ำนวนโรงงำนในอุตสำหกรรมทีจ่ดทะเบียนใหม่ (แห่ง)  
 

25 15 -40.00 

    - ทุนจดทะเบียนของโรงงานอุตสาหกรรมทีต่ั้งใหม ่(ล้านบาท)  
 

4,870.95 535.58  
    - คนงานของโรงงานภาคอุตสาหกรรมทีต่ั้งใหม ่(คน)  
 

595 399  
3. โรงงำนอุตสำหกรรมที่เลิกกจิกำร (แห่ง)  
 

23 4 -82.61 

    - ทุนจดทะเบียนของของโรงงานอุตสาหกรรมที่เลิกกิจกรรม (ลา้นบาท) 
  

206.53 559.76 
 

    - คนงานของโรงงานอุตสาหกรรมที่เลิกกจิการ (คน)  
 

333 21  
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 จากข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมในปี พ.ศ. 2563 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2562 พบว่า จ านวน
โรงงานมีอัตราลดลงร้อยละ -30.60 โดยมีจ านวนโรงงานท่ีได้รับอนุญาตตั้งใหม่ลดลงร้อยละ -40.00  
ส่วนใหญ่เป็นผลิตคอนกรีตผสมและผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น ท่อคอนกรีต เสา บล๊อกคอนกรีต , ผลิตและ
จ าหน่ายพลาสติกที่ใช้ส าหรับบรรจุน้ าดื่ม , ท าน้ านมสดให้ไร้เช้ือหรือฆ่าเชื้อ เช่น การพาสเจอร์ไรส์ หรือส
เตอริไรส์ ผลิตและจ าหน่าย พร้อมท้ังขนส่งนมพร้อมบริโภค และผลิตภัณฑ์จากนม , ผลิตแอสฟัลต์ติก , 
ท าแป้งหมักขนมจีน ,พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ,ท าส าเนา,เย็บเข้าเล่ม หรือตกแต่งสิ่งพิมพ์ , ท ามันเส้น , ผลิต
บรรจุภัณฑ์จากชานอ้อย , ท าเครื่องใช้จากไม้ , บดขวดแก้วและเศษแก้วท่ีไม่เป็นของเสียอันตราย , ผลิต
น้ าแข็งหลอด โรงงานอุตสาหกรรมท่ีเลิกกิจการในปี พ.ศ. 2563 จ านวน 4 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นโรงงาน
อุตสาหกรรมประเภทผลิตก๊าซชีวภาพ , ผลิตภัณฑ์คอนกรีต, ท าวงกบประตู หน้าต่าง บานประตู และท า
เคร่ืองเรือน เคร่ืองใช้ภายในบ้านจากไม้ , โรงสีข้าว  
           ภำวกำรณ์ลงทุน และกำรส่งเสริมของ BOI  ส าหรับการลงทุนในจังหวัดบุรีรัมย์ ท่ีได้รับ
อนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI เดือนมกราคม – 
ธันวาคม 2563 ท่ีมีจ านวนโครงการท่ีได้รับการส่งเสริม จ านวนท้ังสิ้น 17 โครงการ มีมูลค่าเงินลงทุน
ท้ังสิ้น 1,949 ล้านบาท ได้แก่ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ านมดิบ เช่นนมพร้อมดื่ม เป็นต้น กิจการเลี้ยง
ไก่เนื้อ กิจการเลี้ยงสุกรขุน กิจการผลิตยางผสมยางอัดแท่ง กิจการผลิตเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ได้ แก่ 
ผ้าพันแผลชนิดมีแผ่นซับ (FIRST AID ELASTIC BANDAGE) หมวกส าหรับผ่าตัด (SURGICAL CAP) 
กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนา  
 ผลกำรศึกษำกำรประเมินศักยภำพและควำมเหมำะสมของพื้นที่ จังหวัดบุรรีัมย์   

 จากผลการศึกษา พบว่าอุตสาหกรรมชี้น าของจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตร 
ประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืช ตามด้วยอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อโลหะ (เช่น โรงงานคอนกรีต
ผสมเสร็จ) และอุตสาหกรรมอาหารตามล าดับ และข้อเสนอแนะประเภทอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพของ
จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่  

 1) อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์ยำงเพื่อกำรแพทย์  
 จากทิศทางการพัฒนาของประเทศ และความสอดคล้องกับนโยบายระดับชาติในการสร้าง
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต พบว่าตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12 
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง จัดเป็นอุตสาหกรรมศักยภาพเดิมท่ีพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีได้ และการผลิต
อุปกรณ์ทางการแพทย์ จัดเป็นอุตสาหกรรมอนาคตของประเทศในแผนแม่บทอุตสาหกรรมไทย พบว่า
อุตสาหกรรมยางจัดเป็นอุตสาหกรรมน าร่อง และในยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 พบว่า
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรอยู่ในกลุ่มนวัตกรรม New S-Curve ซึ่งเมื่อพิจารณาจากพืชเศรษฐกิจของ
จังหวัดบุรีรัมย์พบว่า ยางพาราเป็นผลผลิตส าคัญในพื้นท่ี โดยมีพื้นท่ีเพาะปลูกยางพาราเพิ่มขึ้น   อย่าง
ต่อเนื่อง อีกท้ังเป็นท่ีตั้งของศูนย์วิจัยยางจังหวัดบุรีรัมย์ ท่ีอ าเภอสตึก ซึ่งเป็นศูนย์ศึกษา วิจัย พัฒนา
เทคโนโลยี การผลิต และระบบเกษตรท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแก่
กลุ่มเกษตรกร เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ และภาคเอกชน นอกจากนี้ในโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (อีอีซี) ยังตั้งเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการแพทย์สมัยใหม่และการแพทย์ครบ
วงจร โดยเฉพาะการวิจัยด้านการแพทย์จีโนมิกส์ (Genomic Medicine) ท่ีจะท าให้เกิดการลงทุนใน
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อุตสาหกรรมยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามมา ดังนั้นการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางทาง
การแพทย์ เช่น ถุงมือยางท่ีใช้ในการแพทย์ (Medical Glove) (แบ่งเป็น ถุงมือผ่าตัด (Surgical Glove) 
และถุงมือท่ีใช้ในงานตรวจโรคท่ัวไป (Examination Glove))แผ่นหนุนสะโพก แท่นรองแขนเจาะเลือด 
หมอนเจลป้องกันแผลกดทับ เป็นต้น จึงมีความน่าสนใจ โดยมีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมยางขั้นปลาย คือ 
อุตสาหกรรมท่ีมีการน าผลิตภัณฑ์ขั้นต้นและขั้นกลางมาเป็นวัตถุดิบ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย และ
ปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้น าตลาดส่งออกถุงมือยางทางการแพทย์ โดยมีการส่งออกมากเป็นอันดับ 2 ของ
โลก จึงเป็นโอกาสในการสนับสนุนอุตสาหกรรมนวัตกรรมด้านการแพทย์ของประเทศไทยในอนาคต 

 2) อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์ยำงเพื่อยำนยนต์  
 จากทิศทางการพัฒนาของประเทศ และความสอดคล้องกับนโยบายระดับชาติในการสร้าง

อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต รัฐบาลมีนโยบายเร่งขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมยานยนต์ของภูมิภาคอาเซียน โดยต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่การเป็น "Super 
Cluster”โดยพบว่าตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 อุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิ้นส่วน และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง จัดเป็นอุตสาหกรรมศักยภาพเดิมท่ีพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีได้และ
ท้ังสองกลุ่มอุตสาหกรรมจัดเป็นอุตสาหกรรมน าร่องตามแผนแม่บทอุตสาหกรรมไทย และในยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 พบว่าอุตสาหกรรมยานยนต์อยู่ ในกลุ่มนวัตกรรม First S-Curve ซึ่ ง          
เมื่อพิจารณาจากพืชเศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ยางพาราเป็นผลผลิตส าคัญในพื้นท่ี โดยมีพื้นท่ี
เพาะปลูกยางพาราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นท่ีตั้งของศูนย์วิจัยยางจังหวัดบุรีรัมย์ ท่ีอ าเภอสตึก ซึ่งเป็นศูนย์
ศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยี    การผลิต และระบบเกษตรท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรแก่กลุ่มเกษตรกร เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ และภาคเอกชน อีกท้ังมีโครงการศูนย์ทดสอบยาน
ยนต์ และยางล้ อแห่ งชาติ  (Automotive and Tyre Testing, Research and Innovation Center- 
ATTRIC) ท่ีอ าเภอสนามไชยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งแรกของ
อาเซียนเพื่อรองรับการลงทุนในโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อให้บริการ
ทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และยางล้อตามมาตรฐาน UN R117 (UN 
Regulation No. 117) และยางล้อทุกประเภทและสร้างแรงดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูป
ยางพาราเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ปริมาณการใช้ยางพาราเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จึงเป็น
โอกาสของจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีไม่ห่างจากจังหวัดฉะเชิงเทราและเขต  EEC  มากนัก ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางส าหรับยานยนต์ ซึ่งมีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมยางขั้นปลาย คือ อุตสาหกรรมท่ี
มีการน าผลิตภัณฑ์ขั้นต้นและขั้นกลางมาเป็นวัตถุดิบ เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์   ขั้นสุดท้าย เพ่ือสนับสนุน
อุตสาหกรรมนวัตกรรมของประเทศไทยในอนาคต 

 3) อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์ยำงเพื่อกำรกีฬำ 
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความ

เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ   และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ได้ก าหนดให้อุตสาหกรรมกีฬาครบวงจร เป็น
อุตสาหกรรมท่ีได้รับการสนับสนุน ในยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0พบว่าอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพอยู่ในกลุ่มนวัตกรรม First S-Curve แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2560-2565 (ฉบับทบทวน) มีนโยบายส่งเสริม  การท่องเท่ียวเชิงกีฬาในพื้นท่ี
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จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มท้ังจากการกีฬา
และธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจการแข่งขันต่างๆ การผลิตอุปกรณ์/ชุดกีฬา/ของท่ีระลึก สนามแข่งขัน เป็น
ต้น และในแผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ 5 ปี มีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬา
มาตรฐานโลก พัฒนาเป็นเมืองกีฬา (Sport City) โดยเน้นพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเท่ียวพัฒนา
กีฬาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกีฬาในทุกรูปแบบส่งเสริมการพัฒนาศูนย์กีฬาและสนามกีฬามาตรฐาน
โลก โดยปัจจุบันมีสนามฟุตบอลช้าง อารีนา ซึ่งมีกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลและร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก 
รวมถึงสนามรถแข่ง ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ดังนั้นอุตสาหกรรมกีฬาท่ีใช้วัตถุดิบจากยางพาราจึงมี
ศักยภาพ เช่น การผลิตลูกฟุตบอล แผ่นยางปูพื้นลานกีฬา-ลู่วิ่ง พื้นสนามกีฬาฟุตซอล   ถุงมือผ้าเคลือบยาง 
บล็อกยางปูพื้น เป็นต้น จึงเป็นโอกาสของจังหวัดบุรีรัมย์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาจากวัตถุดิบ
ยางพาราในพื้นท่ี เพื่อต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมเด่นของจังหวัด 

 4) อุตสำหกรรมผลิตอำหำรสัตว์ 
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 ก าหนดให้อุตสาหกรรมผลิตอาหาร

สัตว์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมเกษตร เป็นอุตสาหกรรมท่ีอยู่ในกลุ่มสนับสนุนของอุตสาหกรรมหลัก 
รวมถึงแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนให้จังหวัดบุรีรัมย์ มีการเลี้ยงโค กระบือ นอกจากนี้ใน
พื้นท่ีจังหวัดบุรีรัมย์มีโรงงานอาหารสัตว์จ านวนน้อย แต่ยังมีแนวโน้มความต้องการอาหารสัตว์ในพื้นท่ี
เพ่ิมขึ้นในอนาคต จึงต้องน าเข้าจากจังหวัดอื่นๆ ดังนั้นอุตสาหกรรมท่ีเหมาะสมกับจังหวัดบุรีรัมย์อีก
ประเภทคือ อุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์  (โดยไม่ใช้ปลาป่นเป็นวัตถุดิบ   เพื่อลดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม)    
 

2.1.5 กำรค้ำชำยแดน  
จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนช่องสายตะกู ตั้งอยู่ต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด 

จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจุดผ่านแดนช่องสายตะกู-จุ๊บโกกี ได้เปรียบในเชิงยุทธศาสตร์ด้านการค้า การท่องเท่ียว 
และโลจิสตส์ ป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ เป็นเส้นทางเช่ือมโยมจากกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา-บุรีรัมย์-อุดรมี
ชัย-เสียมเรียบด้วยระยะทาง 610 กิโลเมตรเท่านั้น ระยะทางจากช่องสายตะกู ไปอ าเภอบันเตียอ าปึล 
ระยะทาง 30 กิโลเมตร สภาพเป็นถนนราดยาง 20 กิโลเมตร ลูกรัง 10 กิโลเมตร จากอ าเภอบันเตีย
อ าปึลไป จังหวัดอุดรมีชัย ระยะทาง 48 กิโลเมตร (ถนนราดยาง) จาก จังหวัดอุดรมีชัย ไปจังหวัดเสียม
เรียบ ระยะทาง 130 กิโลเมตร (ราดยาง) รวมระยะทางจากช่องสายตะกูไปจังหวัดเสียมเรียบ (นครวัด -
นครธม) 193 กิโลเมตร ปัจจุบันช่องสายตะกูเป็นเส้นทางเชื่อมโยงท่ีสั้นท่ีสุด จังหวัดบุรีรัมย์ มีพื้นท่ี
ติดต่อกับจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา ในพื้นท่ีอ าเภอบ้านกรวด กับอ าเภอบันเตียอ าปึล รวม 5 
ต าบล 25 หมู่บ้าน การติดต่อแลกเปลี่ยนสินค้า วัฒนธรรมในอดีตท่ีผ่านมาจนถึ งปัจจุบัน ได้ใช้ช่อง   
สายตะกู – จุ๊บโกกี เป็นช่องเขาธรรมชาติ มีการเปิดจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อความมั่นคงและด้าน
มนุษยธรรม ได้ด าเนินการเปิดค้าขายสินค้า ทุกวัน คือวันจันทร์ - อาทิตย์  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. 
ประเภทสินค้าท่ีฝ่ายไทยจะน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคและบริโภค สินค้าทางการเกษตร โดยจะมีการ
จ ากัดปริมาณการซื้อขายในสินค้าบางชนิด ประเภทสินค้าท่ีฝ่ายกัมพูชาน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภค
บริโภค สินค้าทางการเกษตร เปิดท าการซื้อขายทุกวัน เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเท่ียวสามารถเท่ียวได้ทุกวัน  
สินค้าส่งออก ได้แก่ น้ ามันเบนซินธรรมดาไร้สารตะกั่ว  ปูนซีเมนบรรจุแท็งค์  ปูนแดง 299  แอร์  บัว
ประดับหินคลุก  ท่อ pvc  ถุงพลาสติก  เสาไฟฟ้า  กาวซีเมนต์ ตู้ เสื้อผ้า  หินโม่ส าหรับก่อสร้าง 
รถโฟคลิฟท์ และยาแนวซีเมนกันรั่วซึ่ม ส าหรับสินค้าน าเข้า ได้แก่ บุหรี่ เบียร์ สุรา สินค้าตามฤดูกาล 
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  จุดแข็ง (Strength) 
 
 

(เช่น กบ เขียด อึ่ง ผัก ผลไม้) เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ อุปกรณ์เดินป่า ด้ามจอบ เสื้อผ้ามือสอง 
สินค้าอื่นๆ ส่วนสินค้าท่ีจ ากัดการน าเข้าคือ บุหรี่ 1 Cotton/คน เหล้า 1 ลิตร/คน เบียร์ 4 กระป๋อง/คน 
ด้ามจอบ ด้ามเสียม 1 ชิ้น/คน  

สรุปมูลค่ำกำรส่งออก – น ำเขำ้ ดุลกำรค้ำ  และมูลค่ำกำรค้ำรวม  
   

รำยกำร ปี 2562 

มูลค่าการส่งออก (ล้านบาท) 
 

71.1266 
มูลค่าการน าเข้า (ล้านบาท) 
 

21.2348 
ดุลการค้า (ล้านบาท) 
 

49.8913 
มูลค่าการค้ารวม  (ล้านบาท) 
 

92.3614 
                   ที่มา: ส านักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 

2.1.6 ข้อมูลกำรวิเครำะห์ศักยภำพจังหวัด 
     จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดท่ีผลิตข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี  ยางพารา  เกษตรอินทรีย์  ในด้าน

การท่องเท่ียว  มีแหล่งโบราณสถานและอารยธรรมขอมท่ีสวยท่ีสุดในประเทศไทย  และแหล่งท่องเท่ียว
ทางธรรมชาติท่ีสวยงามมีประเพณีวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย  ท าเลที่ตั้งของจังหวัด  มีภูมิประเทศที่ดี การ
คมนาคมท่ีสะดวก เป็นเมืองกีฬา (Sport City) มีกีฬาฟุตบอล และมอเตอร์สปอร์ต ด้านอุตสาหกรรม มี
โรงงานเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะโรงงานท าผลิตภัณฑ์คอนกรีต จ านวน 86 แห่ง ศูนย์จ าหน่ายและซ่อม
รถยนต์ 54 แห่ง และโรงสีข้าว 46 แห่ง ด้านแรงงานมีก าลังแรงงานประมาณ  683,466  คน  รวมท้ัง
แรงงานฝีมือส่งออกและแรงงานท่ีมีคุณภาพ  ซึ่งต่างประเทศต้องการแรงงานท่ีมีฝีมือ  ความต้องการของ
ตลาดโลกด้านข้าวหอมมะลิ  ยางพารา  นอกจากนี้ภาคเอกชนมีความสนใจท่ีจะมาลงทุนสร้างเขต
อุตสาหกรรม  เป็นพันธมิตรเชื่อมโยงระบบการท่องเท่ียวกับจังหวัดใกล้เคียง และประเทศข้างเคียง โดยมี
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ ( SWOT  Analysis )  ดังนี้ 

 
 
                

      1. ภาคเกษตรกรรมและปศุสัตว์ มีพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญ:มีข้าวหอมมะลิ มันส าปะหลัง อ้อย 
ยางพารา และปศุสัตว์ท่ีส าคัญ : แพะ แกะ โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร และไก่เนื้อ  

 2. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ท าให้เกิดการรวมตัวของผู้ผลิตเกิดตลาดใหม่ๆ  
 3. มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นศูนย์กลางอารยธรรมขอม แหล่งโบราณสถาน โบราณคดีก่อน

ประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเท่ียวและศึกษาทางธรรมชาติ ท่ีมีศักยภาพสู งและมีวัฒนธรรมประเพณีท่ี
หลากหลาย เช่น ปราสาทเขาพนมรุ้ง ซึ่งมีปรากฏการณ์มหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรม (ดวงอาทิตย์ขึ้น-ตก 
ตรง 15 ช่องประตู) ปราสาทเมืองต่ า ภูเขาไฟท่ีดับแล้ว 6 ลูก ท่ีมองเห็นปากปล่องภูเขาไฟได้อย่าง
ชัดเจน อุทยานแห่งชาติตาพระยาและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ าดงใหญ่  ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง  งาน
ประเพณีปราสาทเมืองต่ าตามรอยอารยธรรมขอม และสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจท่ีมนุษย์สร้างขึ้น  
“บุรีรัมย์คาสเซิล” เป็นต้น 
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  จุดอ่อน (Weakness) 
 

 
 

  โอกำส (Opportunity) 
 
 (Z(OporThreat) 
 

 

 

 
 

 4. มีสนามกีฬาฟุตบอลช้างอารีนาท่ีมีชื่อเสียงและไดม้าตรฐานระดับสากล  มี
สนามแข่งรถมอเตอร์สปอร์ต ช้างอินเตอร์เนช่ันแนล เซอร์กิต “Chang International Circuit”  ระดับ
มาตรฐานโลก 

 5. มีทีมฟุตบอลปราสาทสายฟ้า ซึ่งเป็นทีมฟุตบอลท่ีดีที่สุดในประเทศไทย 
 6. มีผ้าไหมท่ีเป็นเอกลักษณ์และมีชือ่เสียง เช่น ผ้าซิ่นตีนแดง ผ้าหางกระรอกคู่ และผ้าภูอัคน ี

7. มีการขยายเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อชายแดนช่องสายตะกู 
8. มีการลงทุนด้านต่างๆ มากขึ้น ได้แก่ บริการ ร้านอาหาร  ด้านอสังหาริมทรัพย์ 

ห้างสรรพสินค้า โรงแรม คอนโด และท่ีพักอาศัยต่างๆ 
 

  
 

 

  1. ระบบชลประทานยังขาดการบริหารจัดการน้ าท้ังระบบ ท าให้เกิดปัญหาอุทกภยัและภัยแล้ง 
ซ้ าซาก รวมท้ังแหล่งกักเก็บน้ าต้นทุนไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร 

 2. แหล่งท่องเท่ียวบางแห่งขาดการบริหารจัดการท่ีดี ขาดการเชื่อมโยงระหว่างแหล่ง
ท่องเท่ียว  ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางคมนาคมเข้าสู่แห่งท่องเท่ียว ระบบสาธารณูประโภค       
สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ บางแห่งทรุดโทรมยังไม่ได้มาตรฐาน   

 3. การเจริญเติบโตของเมือง ส่งผลให้สินค้าและบริการมีราคาสูงขึ้น ค่าครองชีพสูงขึ้น  
 4. การบุกรุก ครอบครองป่าไม้ ท่ีดินสาธารณะเพ่ือประกอบอาชีพ 

5. การขยายตัวของเมืองส่งผลให้ปริมาณขยะมีปริมาณมาก ท้ิงขยะไม่เป็นท่ี 
6. มีการใช้สารเคมีในการท าการเกษตร 
7. หนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้น ครัวเรือนมีการเก็บออมน้อย 

 

 
 
 
 

 

1. นโยบายของรัฐให้ความส าคัญเกี่ยวกับด้านการเกษตร เช่น Zoning, Agri-map, เกษตร
อินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรแปลงใหญ่  

2. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) มีการรวมกลุ่มกันของประเทศ ส่งผลให้เกิดการ
เคล่ือนย้ายทุนและแรงงานอย่างเสรี ท าให้สามารถจัดหาวัตถุสินค้าราคาถูกมาใช้ในอุตสาหกรรม   

3. มีภูเขาไฟที่ดับแล้ว 6 ลูก โดยเฉพาะท่ีเขากระโดง เป็น UNSEEN ท่ีน่าสนใจของประเทศ 
สามารถพัฒนาปากปล่องภูเขาไฟให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวใหม่ เป็น UNSEEN ใหม่ของประเทศไทยได้ 

4. ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น การคมนาคม มีการปรับปรุงเส้นทางในการเดินทาง
จาก 2 ช่องทางจราจร เป็น 4 ช่องทางจราจร และพัฒนาพื้นท่ีติดชายแดน 

5. มีการก าหนดเขตพัฒนาการท่องเท่ียวอารยธรรมอีสานใต้ ท าให้การพัฒนาการท่องเท่ียว
ของจังหวัดเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน และมีการเชื่อมโยงการท่องเท่ียวกับประเทศเพื่อน
บ้านและจังหวัดข้างเคียง ส่งผลให้มีการลงทุนท าให้ขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมขึ้น 
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  ข้อจ ำกัด (Threat) 
 

 

 

 
 

6. มีพื้นท่ีชายแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน(กัมพูชา) สามารถพัฒนาด้านการค้าและ
การท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม  

7. มีชาวต่างชาติที่มาแต่งงานกับคนไทยจ านวนมาก (277 คู่) ท่ีพ านักในพื้นท่ีจังหวัด ช่วย
ส่งเสริมการท่องเท่ียว เพ่ิมรายได้ เผยแพร่ประเพณีและวัฒนธรรม  

8. การประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เป็นเมืองกีฬา (Sports City)  
 

 
 

 
 

1. ราคาสินค้าเกษตรมีความผันผวนตามราคาตลาดโลก และมีการแข่งขันกับประเทศอื่น  
ท้ังด้านราคา และคุณภาพ ในขณะท่ีต้นทุนการผลิตทางการเกษตรของจังหวัดสูง ซึ่งจะส่งผลต่อปัญหา
ด้านการตลาด   

2. สภาพภูมิอากาศของโลกและของประเทศไทยมีแนวโนมท่ีจะน าไปสู่ความแห้งแล้ง และ 
น้ าท่วมมากขึ้นอันเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อน การตัดไม้ท าลายป่า การท าลายธรรมชาติ และการพัฒนา
ในด้านต่างๆ ส่งผลต่อการผลิตด้านการเกษตร 

3. เส้นทางการคมนาคมหลกัของจังหวัดบางเส้นทาง ยังคงเป็น 2 ช่องทางจราจร ซึ่งมสีภาพแคบ 
จึงเป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของจังหวัด 

4. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ท าให้เกิดการลักลอบน าสินค้าต้นทุนต่ าจากประเทศ
เพ่ือนบ้านมาขายในประเทศ/สินค้าทดแทนราคาถูก และมีสินค้าจากประเทศคู่แข่งเข้ามาแข่งขันมากขึ้น 

5. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ส่งผลให้เกดิการเคลือ่นย้ายทุนและแรงงานอย่างเสรี ท าให้
งานใช้แรงงานส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ เนือ่งจากค่าแรงต่ า ก่อให้เกิดปญัหาการว่างงานภายในจังหวดั 

 

ปัจจัยเสียงต่อเศรษฐกจิบุรีรัมย์ 
    ปัจจัยบวก 
    1. การยกระดับสนามบินเป็นสนามบินศุลกากร เพื่อรองรับการขนส่งและนักท่องเท่ียวท้ัง
ชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น 
    2. นักลงทุนในจังหวัด และนอกพื้นท่ีมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจของจังหวัด ก่อให้เกิด
ความสนใจท่ีจะเข้ามาลงทุนในจังหวัดเพ่ิมมากขึ้น 
    3. โปรแกรมส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัดบุรีรัมย์ ท่ีมีตลอดท้ังปี เช่น บุรีรัมย์ 
มาราธอน,Buriram Bike Festival รวมถึงกระแสการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกหรือโม
โตจีพี 2019-2020 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ คาดว่าจะมีนักท่องเท่ียว
ท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเท่ียวในจังหวัด เป็นจ านวนมาก 
    4. การเปิดจุดผ่อนปรนช่องสายตะกูเป็นการขยายโอกาสการลงทุนของจังหวัด 
    5. นโยบายเพ่ือการกระตุ้นเศรษฐกิจของ รัฐบาล เช่น โครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการ
แห่งรัฐ มาตรการเยียวยาส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ อันจะส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ ของ
จังหวัดให้ขยายตัวเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
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    6. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ท าให้สามารถจัดหาวัตถุดิบและสินค้าราคาถูก
มาใช้ในอุตสาหกรรมและท าให้เกิดการรวมตัวของผู้ผลิตส่งผลให้เกิดตลาดและอุตสาหกรรมใหม่ๆ 
    ปัจจัยลบ 
    1. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ท าให้เกิดภาวะภัยแล้ง ซึ่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม
ท าให้พื้นท่ีเพาะปลูกเสียหาย ไม่สามารถเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรได้ หรือต้องเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิต
ซึ่งท าให้ได้ผลผลิตไม่เติมท่ี ส่งผลให้ปริมาณผลผลิต ทางการเกษตรและรายได้ของเกษตรกรลดลง อีกท้ัง
ภาคอุตสาหกรรมก็จะได้รับผลกระทบเนื่องจากขาดวัตถุดิบในการผลิต 
 2. ค่าครองชีพท่ีสูงขึ้น จากต้นทุนราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและราคาวัสดุก่อสร้างท่ี
ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ตามต้นทุนของผู้ประกอบการ 
 3. ราคาสินค้าเกษตรอยู่ในระดับต่ า เป็นผลให้รายได้เกษตรกรซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่
ของจังหวัดลดลง อันมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจจังหวัด เนื่องจากก าลังซื้อของผู้บริโภคลดลง 
 4. การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
ของจังหวัด เนื่องจากการปิดเมืองและระงับการจัดกิจกรรมในจังหวัด 

 

 จากศักยภาพดังกล่าว จังหวัดได้พิจารณาเห็นว่าศักยภาพด้านการท่องเท่ียวเชิงกีฬาของ
จังหวัด และการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย  มีต้นทุนท่ีมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะส่งเสริมการท่องเท่ียวของ
จังหวัด เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียว และยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-
2580) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ข้อ 4.3 สร้างความหลากหลายด้าน
การท่องเท่ียว  จังหวัดบุรีรัมย์ จึงให้ความส าคัญและมุ่งเน้นส่งเสริมด้านการท่องเท่ียว เพื่อพัฒนาให้
จังหวัดบุรีรัมย์เป็น “เมืองท่องเท่ียวและกีฬามาตรฐานโลก” โดยใช้ปราสาทพนมรุ้งซึ่งเป็นแหล่งท่องเท่ียว
ของจังหวัด ท่ีเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก (พระอาทิตย์ส่องตรง 15 ช่องประตู) เป็นจุดขายและเป็นจุด
ศูนย์กลางในการท่องเท่ียวของจังหวัด และเชื่อมโยงการท่องเท่ียวไปยังแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ภายใน
จังหวัด เช่น ปราสาทเมืองต่ า ,เขาอังคาร เขากระโดง และจังหวัดบุรีรัมย์เป็นเมืองภูเขาไฟ มีภูเขาไฟท่ีดับ
แล้ว จ านวน 6 แห่ง มีปล่องภูเขาไฟท่ีชัดเจน  โดยเฉพาะท่ีเขากระโดงเขตอ าเภอเมือง ตลอดจนเชื่อมโยง
การท่องเท่ียวกับจังหวัดข้างเคียง และประเทศเพื่อนบ้าน  นครวัด นครธม ของประเทศกัมพูชา นอกจากนี้ 
ยังมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่สนามฟุตบอลช้างอารีน่า (เดิมคือสนามฟุตบอลไอโมบายสเต
เดียม) สนามแข่งรถมอเตอร์สปอร์ตระดับมาตรฐานโลก “Chang International Circuit”  และจุดผ่อน
ปรนการค้าช่องสายตะกู อ าเภอบ้านกรวด มีพื้นท่ีติดกับประเทศกัมพูชา  ประกอบกับกระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬาได้ประกาศให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเมืองกีฬา “Sports City” เมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม 
2561 โดยในการพัฒนาการท่องเท่ียวเพ่ือไปสู่จุดของการเพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียวได้นั้น จังหวัดได้
พิจารณาเห็นว่า การพัฒนาในสิ่งต่างๆ เหล่านี้ จะเป็นกิจกรรมท่ีสนับสนุนน าไปสู่ความส าเร็จในการเพิ่ม
จ านวนนักท่องเท่ียว และเพ่ิมรายได้จากการท่องเท่ียวได้ โดยด าเนินการ ดังนี ้

 1. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวโดย
การพัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียวภายในจังหวัด และระบบเชื่อมโยงการเดินทาง
ท่องเท่ียวกับแหล่งท่องเท่ียวจังหวัดข้างเคียงและกับประเทศเพ่ือนบ้านเพื่อเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลาง
การท่องเท่ียวอารยธรรมขอม  และพัฒนาเส้นทางขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร โดยได้เน้นการอ านวย



 

 

77 

 

ความสะดวกด้านการใช้เส้นทางสัญจรเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียวเป็นหลัก  ติดกล้องวงจรปิดในแหล่ง
ท่องเท่ียว เพ่ือความปลอดภัยส าหรับนักท่องเท่ียว 

 2. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวและสิ่งแวดล้อมในสถานท่ีท่องเท่ียวให้เกิดความยั่งยืน 
 3. ส่งเสริมการท่องเท่ียวและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อสร้างและ

เผยแพร่ภาพลักษณ์การท่องเท่ียว เชื่อมโยงการท่องเท่ียวท้ังในและต่างประเทศ เพิ่มช่องทางการตลาด
ด้านการท่องเท่ียว โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย์  
“เท่ียวได้ท้ังปี ท่ีบุรีรัมย์”  ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายท้ังในประเทศและต่างประเทศ  

 4. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียวเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของจังหวัด 
 5.ส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัยด้านการท่องเท่ียว  
 6. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเท่ียว 
 7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการด้านการท่องเท่ียวแบบประชารัฐ 
 8. พัฒนากีฬาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกีฬาในทุกรูปแบบ 
 9. สร้างอัตลักษณ์เมืองบุรีรัมย์ให้เป็น “เมืองแห่งความจงรักภักดี” Buriram Blue City) 

เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว 
 10. ส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชน เพ่ือกระจายรายได้สู่ชุมชน 
 11 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร โดยพัฒนาแหล่งน้ าในเขตพื้นท่ีชลประทาน 

และการส่งเสริมให้ประชาชนมีน้ าสะอาดส าหรับอุปโภคและบริโภค โดยการขุดลอกแหล่งน้ าท่ีมีอยู่
แล้วแต่ตื้นเขิน ปรับปรุงระบบส่งน้ า เพ่ือให้สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้น 

 12. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ปลอดภัย โดยการเข้าไปส่งเสริมและให้ความรู้แก่เกษตรกรและกลุ่มอาชีพเพื่อให้มีศักยภาพในการผลิต 
เพิ่มผลผลิตมากขึ้นและมีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค สนับสนุนยุทธศาสตร์อาหารปลอดภัย 
เช่ือมโยงการท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ  
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2.1.6 กำรท ำ SWOTผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม ศักยภำพจังหวัดบุรีรัมย์  (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง (Strength) 
 

1. ภาคเกษตรกรรมและปศุสัตว ์มีพืชเศรษฐกจิที่ส าคัญ:มีข้าวหอมมะลิ มันส าปะหลัง อ้อย ยางพารา และปศุสัตวท์ี่ส าคัญ : 
สุกร ไก่เนื้อ  โคเนื้อ โคนม กระบือ และ แพะ-แกะ 

2. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ท าให้เกดิการรวมตัวของผู้ผลิตเกิดตลาดใหม่ๆ  
3. มีแหล่งทอ่งเที่ยวทีเ่ป็นศูนย์กลางอารยธรรมขอม แหล่งโบราณสถาน โบราณคดีกอ่นประวัติศาสตร ์แหล่งท่องเที่ยวและ

ศึกษาทางธรรมชาติ ที่มีศกัยภาพสูงและมีวฒันธรรมประเพณทีี่หลากหลาย เช่น ปราสาทเขาพนมรุ้ง ซึ่งมีปรากฏการณ์
มหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรม (ดวงอาทิตย์ขึน้-ตก ตรง 15 ช่องประตู) ปราสาทเมอืงต่ า ภูเขาไฟที่ดับแล้ว 6 ลกู ที่มองเห็น
ปากปล่องภูเขาไฟได้อย่างชัดเจน อุทยานแห่งชาติตาพระยาและเขตรกัษาพันธุ์สตัว์ป่าดงใหญ่  ประเพณีขึน้เขาพนมรุ้ง งาน
ประเพณีปราสาทเมืองต่ าตามรอยอารยธรรมขอม และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มนุษย์สร้างขึ้น “บุรีรมัย์คาสเซิล”  

4. มีสนามกีฬาฟุตบอลช้างอารนีา  ที่มีชือ่เสียงและได้มาตรฐานระดับสากล  มีสนามแข่งรถมอเตอร์สปอร์ต “Chang 
International Circuit”  ระดับมาตรฐานโลก 

        5.     มีทมีฟุตบอลปราสาทสายฟ้า ซ่ึงเป็นทีมฟตุบอลที่ดีที่สดุในประเทศไทย 
        6.     มีผ้าไหมทีเ่ป็นเอกลักษณแ์ละมีชื่อเสียง เช่น ผ้าซ่ินตนีแดง ผ้าหางกระรอกคู่ และผ้าภูอัคน ี
        7.     มกีารขยายเสน้ทางคมนาคมเชื่อมตอ่ชายแดนช่องสายตะกู 
        8.     มกีารลงทุนด้านต่างๆ มากขึน้ ได้แก่ บรกิาร ด้านอสังหาริมทรัพย์ ห้างสรรพสินค้า  คอนโด ที่พักอาศัย 

 

จุดอ่อน (Weakness) 
 

1. ระบบชลประทานและขาดการบริหารจัดการน้ าเชิงระบบท าให้เกิดปัญหาอทุกภัยและภยัแล้งซ้ าซาก รวมทั้ง
แหล่งกกัเก็บน้ าตน้ทนุไม่เพียงพอตอ่ความตอ้งการของเกษตรกร และ ทรัพยากรดนิเสือ่มโทรม 

2. แหล่งทอ่งเที่ยวบางแห่งขาดการบริหารจัดการที่ดี ขาดการเชื่อมโยงระหว่างแหล่งทอ่งเที่ยว  ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน เสน้ทางคมนาคมเข้าสูแ่ห่งทอ่งเที่ยว ระบบสาธารณูประโภค   สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ บางแห่ง
ทรุดโทรมยังไม่ได้มาตรฐาน   

3. การเจรญิเติบโตของเมอืง  ส่งผลให้สนิค้าและบริการมรีาคาสูงขึน้ ค่าครองชีพสูงขึน้  
4. การบุกรกุ ครอบครองป่าไม้ ที่ดนิสาธารณะเพื่อประกอบอาชีพ 
5. การขยายตัวของเมืองสง่ผลให้ปริมาณขยะมปีริมาณมาก ทิ้งขยะไม่เป็นทีท่าง 
6. การใช้สารเคมีในการท าการเกษตร 
7. ครัวเรือนมีหนี้สนิเพิม่ขึ้น  ครวัเรอืนมีการออมนอ้ยมาก 

โอกำส (Opportunity) 
 

1. นโยบายของรฐัให้ความส าคญัเกี่ยวกับด้านการเกษตร เชน่ Zoning, Agri-map, เกษตรอนิทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตร
แปลงใหญ่  

2.  การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) มกีารรวมกลุม่กนัของประเทศ ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายทุนและแรงงานอย่างเสรี ท า
ให้สามารถจัดหาวัตถุสนิค้าราคาถูกมาใช้ในอุตสาหกรรม   

3. มีภูเขาไฟทีด่ับแล้ว 6 ลกู โดยเฉพาะที่เขากระโดง เป็น UNSEEN ที่น่าสนใจของประเทศ สามารถพฒันาปากปล่องภเูขาไฟ
ให้เป็นแหล่งทอ่งเที่ยวใหม่ เป็น UNSEEN ใหม่ของประเทศไทยได้ 

4. ได้รับการสนับสนนุจากภาครฐั เชน่ การคมนาคม มกีารปรับปรุงเสน้ทางในการเดนิทางจาก 2 ชอ่งทางจราจร เป็น 4 
ช่องทางจราจร และพัฒนาพื้นที่ติดชายแดน 

5. มีการก าหนดเขตพัฒนาการทอ่งเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ท าให้การพฒันาการท่องเที่ยวของจังหวัดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และเกิดความย่ังยืน และมีการเชือ่มโยงการท่องเที่ยวกับประเทศเพือ่นบ้านและจังหวัดข้างเคียง ส่งผลให้มกีารลงทุนท าให้
ขีดความสามารถในการแข่งขนัเพิ่มขึ้น 

6. มีพื้นทีช่ายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน(กัมพูชา) สามารถพัฒนาด้านการค้าและการทอ่งเที่ยวทางวฒันธรรม  
7. มีชาวต่างชาตทิี่มาแต่งงานกับคนไทยจ านวนมาก  ที่พ านกัในพื้นที่จังหวัด ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว เพิ่มรายได้ เผยแพร่

ประเพณแีละวัฒนธรรม  
8. การประกาศให้จังหวดับุรีรมัย์เป็นเมืองแห่งกีฬา  (Sports  City) 

   
 

ข้อจ ำกดั (Threat) 
 

1. ราคาสินค้าเกษตรมีความผันผวนตามราคาตลาดโลก และมีการแข่งขันกับประเทศอื่น  ทั้งด้านราคา และ
คุณภาพ ในขณะที่ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรของจังหวัดสูง ซึ่งจะส่งผลต่อปัญหาด้านการตลาด   

2. สภาพภูมิอากาศของโลกและของประเทศไทยมีแนวโนมที่จะน าไปสู่ความแห้งแล้ง และ น้ าท่วมมากขึ้นอันเป็น
ผลมาจากภาวะโลกร้อน การตัดไม้ท าลายป่า การท าลายธรรมชาติ และการพัฒนาในด้านต่างๆ ส่งผลต่อการ
ผลิตด้านการเกษตร 

3. เส้นทางการคมนาคมหลักของจังหวัดบางเสน้ทางยังคงเป็น 2 ช่องทางจราจร ซึ่งมีสภาพแคบ จึงเป็นข้อจ ากัด
ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของจังหวัด 

4. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ท าให้เกดิการลกัลอบน าสินค้าต้นทุนต่ าจากประเทศเพื่อนบ้านมาขายใน
ประเทศ/สินค้าทดแทนราคาถกู และมีสนิคา้จากประเทศคู่แข่งเข้ามาแข่งขันมากขึน้ 

5. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายทุนและแรงงานอย่างเสร ีท าให้งานใช้แรงงาน
ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ เนื่องจากค่าแรงต่ า กอ่ให้เกิดปัญหาการว่างงานภายในจังหวัด 
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1 

  แผนพัฒนำของจังหวัดบุรีรัมย์ 
(พ.ศ. 2561–2565) รอบปี 2564 

อจ ำกัด (Threat) 
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“ศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวอำรยธรรมขอมและกีฬำมำตรฐำนโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเข้มแข็ง”  
 

2.2.1  วัตถุประสงค์รวม  
1. เพ่ือเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก 
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและ

อาหารปลอดภัยมาตรฐานสากล 
3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย 
4. หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าและคุณภาพของน้ าควบคู่การเสริมสร้างความรู้ในเร่ืองน้ าและการบริหาร

จัดการน้ า 
6. เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทาง

ชีวภาพแบบมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน 
7. เพ่ือจัดการขยะ/สิง่ปฏิกูล และลดมลพิษอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
8. สังคมสงบสุขและอบอุ่น 
9. เพ่ือใหป้ระชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
10. เพ่ือส่งเสริมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

2.2.2 ตัวชี้วัดเป้ำหมำยกำรพัฒนำ    
 1. รายได้จากการท่องเท่ียวเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

2. อัตราการขยายตัวของ GPP จังหวัดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 
3. ครัวเรือนท่ีอยู่ใต้เกณฑ์ความยากจนได้รับการแก้ไขปัญหาให้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50 
4. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
5. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

2.2.3  ประเด็นกำรพัฒนำ 
2.2.3.1 ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 : ด้ำนเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวอำรยธรรมขอม

กีฬำมำตรฐำนโลก และกำรพัฒนำเศรษฐกิจภำยใต้พ้ืนฐำนของกำรผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัย”  
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก 
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและ

อาหารปลอดภัยมาตรฐานสากล  
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       ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย 

1. รายได้จากการท่องเท่ียวเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 10 ) 
2. จ านวนนักท่องเท่ียวเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 10 ) 
3. ร้อยละของมูลค่าการจ าหน่ายสินค้า OTOP เพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 10) 
4. ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 

(ร้อยละ 80) 
 5. มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมขึ้น  (ร้อยละ 10 ) 
 6. อัตราการขยายตัวของ GPP ภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 5) 
 7. จ านวนพื้นท่ีการเกษตรได้รับการรับรองมาตรฐาน อินทรีย์/GAP (ไร่) 

 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 
2. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว 
3. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียวเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของจังหวัด 
4.ส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัยด้านการท่องเท่ียว  
5. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเท่ียว 
6. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว 
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการด้านการท่องเท่ียวแบบประชารัฐ 
8. พัฒนากีฬาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกีฬาในทุกรูปแบบ 
9. สร้างอัตลักษณ์เมืองบุรีรัมย์ให้เป็น “เมืองแห่งความจงรักภักดี” Buriram Blue City) เพื่อ

ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
10. ส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชน เพ่ือกระจายรายได้สู่ชุมชน 
11. เร่งรัดการจัดหาน้ าและการเตรียมความพร้อมในการให้บริการน้ าเพื่อรองรับการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจของเมืองบุรีรัมย์ 
12.  ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์กีฬา และสนามกีฬามาตรฐานโลก 
13. ส่งเสริมการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเท่ียวแบบครบวงจร 
14. ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์และกลุ่ม

จังหวัดอีสานใต้ 
15.ส่งเสริมการค้าชายแดนเพ่ือการค้าและการลงทุน 
 16. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร 
17. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 
18. ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม/เครือข่ายเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 
19. ส่งเสริมการน้อมน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกับแผนชีวิต

หมู่บ้าน 
20. ส่งเสริมการลงทุนและปัจจัยเอ้ือให้เกิดการลงทุน เพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการเกษตร

อุตสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรมกลุ่มวิสาหกิจ 
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21. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อให้ได้การรับรองคุณภาพและ
มาตรฐาน 

22. ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปและเกษตรปลอดภัย 
23. ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการผลติไหมและผลิตภัณฑ์จากไหมแบบครบวงจร 
24. การบริหารจัดการทางการเกษตร (Zoning) 
25. พัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารให้ได้รับการรับรองมาตรฐานและคุณภาพ 
26. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร 
                 

2.2.3.2  ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2 : ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต "คนบุรีรัมย์มีคุณภำพชีวิตที่ดี 
มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐำนควำมพอเพียง" 

 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย 
2. เพ่ือใหห้มู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย 
1. ร้อยละของครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ให้มี

รายได้ผ่านเกณฑ์ จปฐ. (ร้อยละ 50) 
2. ร้อยละของประชากรได้รบัการพัฒนาและสริมสร้างศกัยภาพตามช่วงวัย 
3. คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ (ร้อยละ 90) 
4. เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี (ร้อยละ 90) 
5. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ร้อยละ 50) 
 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนทุกช่วงวัย 
2. ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวให้มีความอบอุ่น 
3. ส่งเสริมการแก้ปัญหาครัวเรือนยากจน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนทุกระดับ ตามเกณฑ์คุณภาพ

ทางการศึกษาของท้องถิ่นและระดับชาติ 
5. เสริมสร้างความมีศีลธรรมและการใช้ศีลธรรมเป็นพื้นฐานในการด ารงอยู่ในชุมชนและสังคม

ของเด็กและเยาวชนในทุกระดับ  
6. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านแรงงานและการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน 
7. ส่งเสริมการสร้างอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์และการจัดการแบบครบ

วงจรของกลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยกลไกประชารัฐ 
8. ยกระดับการบริการสาธารณสุข การเรียน การสอน และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยีทางการแพทย ์
9. ส่งเสริมและพัฒนามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต 
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10. ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนชีวิตหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี (เป็นคนดี มีปัญญา 
รายได้สมดุล สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ สังคมอบอุ่น  หลุดพ้นอาชญากรรม กองทุนพึ่งพา
ตนเอง และคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง) 

11. สร้างและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกลในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐ สู่การปฏิบัติใน
ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน             

2.2.3.3 ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3 : ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม “ทรัพยำกร 
ธรรมชำติสร้ำงสรรค์ชีวิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"  

วัถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าและคุณภาพของน้ า ควบคู่การเสริมสร้างความรู้ในเร่ืองน้ าและการบริหาร

จัดการน้ า 
    2. เพ่ือฟื้นฟู อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทาง
ชีวภาพแบบมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน 
    3. เพ่ือจัดการขยะ/สิ่งปฏิกูล และลดมลพิษอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  

ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย 
๑. จ านวนแหล่งน้ าของจังหวัดมีปริมาณและคุณภาพเพียงพอส าหรับการใช้ประโยชน์  (แห่ง) 
2. จ านวนพื้นท่ีประสบปัญหาภัยแล้ง น้ าาท่วม และภยัธรรมชาติต่างๆ ได้รับการแกไ้ขปญัหา (แห่ง) 
3. ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น 
4. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
1.  ส่งเสริมการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคให้เพียงพอ ควบคู่กับการ

เสริมสร้างความรู้ในเร่ืองน้ าและการบริหารจัดการน้ า 
2. ส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ โดยเน้นการ

ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและชาญฉลาด 
3. ส่งเสริมให้เกิดชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ เป็น

หน้าท่ีของพลเมืองคนบุรีรัมย์ 
5. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการควบคุมและลดมลพิษโดยเน้นการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ 
6. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลในระดับพื้นท่ีตั้งแต่ต้นทางถึง

ปลายทาง โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
7. ส่งเสริมให้เกิดชุมชนหรือองค์กรต้นแบบในการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร 
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 2.2.3.4 ประเด็นกำรพัฒนำที่ 4 : ด้ำนรักษำควำมมั่นคงและควำมสงบ  “บุรีรัมย์สงบสุข”  

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือใหส้ังคมสงบสุขและอบอุ่น 

      2. เพ่ือใหป้ระชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
๓. เพ่ือส่งเสริมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย 
1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
2. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบ าบัดฟื้นฟูและได้รับการติดตามดูแลอย่าง

ต่อเนื่อง 
 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. พัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน/ชุมชน และ

การเพิ่มจ านวนบุคลากรด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยให้เพียงพอต่อการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในหมู่บ้าน 

2.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/
ชุมชน อย่างยั่งยืน 

3. ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ได้รับการบ าบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ และได้รับการติดตามดูแล
ช่วยเหลือภายหลังจาการบ าบัดฟื้นฟู 

4. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยการสร้างความเป็นธรรมและความสมานฉันท์ของประชาชนภายใน
จังหวัด 

5. ป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนท้ังในสถานศึกษาและเยาวชนนอกสถานศึกษาท่ีอาจเข้าไป
เกี่ยวข้องกับปัญหาภัยทางสังคม และภัยยาเสพติด 

6 เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและท้องถิ่นในการบริหารจัดการ การ
ตรวจสอบ และการเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชั่นและการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
โดยมิชอบ 

7. เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันด้านความมั่นคงภายในจังหวัด 
8.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ ของหมู่บ้านตามแนวชายแดนให้เป็นหมู่บ้าน

มั่นคงและสงบสุข 
9.  พัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
10. พัฒนาระบบเครือข่ายข่าวภาคประชาชน 
11. สร้างจิตส านึกให้กับผู้ประกอบการท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมปฏิบัติตาม

กฎหมายและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 
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12. รณรงค์และส่งเสริมการขึ้นทะเบียน การควบคุมดูแลแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ

และในชุมชน เพ่ือจัดระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง   
13. รณรงค์การเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัยโดยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนและเครือข่ายของประชาสังคม 
 

จังหวัดบุรีรัมย์ก ำหนดต ำแหน่งทำงกำรพัฒนำ 4 ด้ำน  ดังนี้ 
         1. พัฒนาศักยภาพเป็น “ศูนย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก”  
 2. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยไดม้าตรฐานสากล   
 3. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหม  

4. ส่งเสริมการค้าชายแดนเพ่ือการค้าและการลงทุน 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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ควำมสอดคล้องและตอบสนองต่อแนวทำงกำรพัฒนำประเทศของ 

แผนพัฒนำจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ.2561 -2565 
ควำมสอดคล้องและตอบสนองต่อแนวทำงกำรพัฒนำประเทศของ 

แผนพัฒนำจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ.2561 -2565  
 

 
 
 
  
 

 
 

 

ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี  
(พ.ศ.2560 – 2579) 

 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 

แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 1  

(พ.ศ.2561-2565)  

แผนพัฒนำจังหวัดบุรีรัมย์  
(พ.ศ.2561 – 2565) 

แนวทำงกำรพัฒนำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 

ยุทธศำสตรแ์ละแนวทำงกำรพฒันำ 
 ๑. การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ๒. การสร้างความเป็นธรรมลดและความเหลื่อมล้ าในสังคม  
 ๓. การสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขนัได้อย่างย่ังยืน  
 ๔. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพือ่การพัฒนาอย่างย่ังยืน  
 ๕. การเสรมิสร้างความมัน่คงแห่งชาตเิพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและย่ังยืน  
 ๖. การบริหารจัดการในภาครฐั การป้องกนัการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 
          ในสังคมไทย   
 ๗. การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์ 
 ๘. การพฒันาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ๙.  การพัฒนาภาค เมอืง และพื้นที่เศรษฐกจิ  
 ๑๐. ความร่วมมอืระหว่างประเทศเพือ่การพัฒนา  

แนวทำงกำรพฒันำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 1. บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอตอ่การพัฒนาเศรษฐกจิและคุณภาพชีวิตอย่างย่ังยืน 
 2. แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชวีิตผู้มรีายได้นอ้ย เพื่อลดความเลื่อมล้ าทางสงัคม 
 3. สร้างความเขม้แข็งของฐานเศรษฐกจิภายใน ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากร  
          ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 4. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
 5. ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชือ่มโยงพื้นทีเ่ศรษฐกจิหลักภาค 
          กลาง และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกจิภาคตะวันออก (EEC) เพือ่พัฒนาเมอืง และพื้นที ่
          เศรษฐกิจใหม่ๆ  ของเมอืง 
 6. พัฒนาความร่วมมอืและใช้ประโยชนจ์ากข้อตกลงกับประเทศเพือ่นบ้านในการสร้าง 
          ความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียบเศรษฐกจิ 
 

ยุทธศำสตรห์ลกั  
 1. ด้านความมั่นคง 

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั 
3. การพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 
6 .ด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

  

เป้ำหมำยกำรพัฒนำ : ศนูยก์ลำงเกษตรอุตสำหกรรม ผลติภณัฑ์ไหม ท่องเที่ยวอำรยธรรม
ขอม และกำรค้ำชำยแดน 
 1. การพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนัเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร 
 2. การพฒันาอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 
          ผลิตภณัฑ์ไหม 
 3. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชวีิต  

เป้ำหมำยกำรพัฒนำ : ศนูยก์ลำงกำรท่องเที่ยวอำรยธรรมขอมและกีฬำมำตรฐำนโลก 
เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเข้มแข็ง  
 1. ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศนูย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม กีฬามาตรฐานโลก  
          และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย”   
 2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต “คนบุรีรมัย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ย่ังยืน บนพืน้ฐาน 
          ความพอเพียง”  
 3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ทรัพยากรธรรมชาติสร้างสรรค์ชีวิตและ 

    เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม”  
 4. ด้านรกัษาความมั่นคงและความสงบ “บุรีรัมย์สงบสุข”  
  

ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี  
(พ.ศ.2561 – 2580) 

 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
ฉบบัที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 

แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 1  

(พ.ศ.2561-2565)  

แผนพัฒนำจังหวัดบุรีรัมย์  
(พ.ศ.2561 – 2565) 

แผนพัฒนำภำคตะวันออกฉียงเหนือ  
(พ.ศ.2560 – 2564) 
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ต ำแหนง่กำรพฒันำ 
จงัหวดับรุรีมัย ์ 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

“ศูนยก์ลำงกำรท่องเที่ยวอำรยธรรมขอม
และกีฬำมำตรฐำนโลก  เศรษฐกิจมั่นคง 

สังคมเข้มแข็ง” 

ส่งเสริมกำรค้ำชำยแดน  
เพื่อกำรค้ำและกำรลงทนุ  

(ช่องสำยตะกู) 

พัฒนำศักยภำพเป็น “ศูนย์กลำง 
กำรท่องเที่ยวอำรยธรรมขอม 
และกีฬำมำตรฐำนโลก”  

สังคมและคุณภาพชีวติ 

  เศรษฐกจิ 

ส่งเสริมและพัฒนำผลติภัณฑ์ไหม  
 

จงัหวดับุรรีมัย ์

 
           

 
ส่งเสริมกำรผลิตสนิค้ำเกษตร 
และอำหำรปลอดภยัได้

มำตรฐำนสำกล   
  

ความมัน่คงและความสงบ 

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
ส่ิงแวดล้อม 
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2.1 แบบสรุปบัญชีรำยกำร 
ชุดโครงกำร 
(แบบ จ. 1) 
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2.2 แบบสรุปโครงกำรแบบย่อ 
(Project Brief) 
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ส่วนที่ 3  
ภำคผนวก  

               3.1 ภำคผนวก ก . รำยกำรตรวจสอบกำรด ำเนินกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำ 
                     ว่ำดว้ยกำรบริหำรงำนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร 
  3.2 ภำคผนวก ข สรุปผลกำรทบทวนแผนพัฒนำจังหวัด 
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ภำคผนวก ข 
 

สรุปผลกำรทบทวนแผนพัฒนำจังหวัด (พ.ศ. 2561-2565) (ฉบับทบทวน) 
 

 
         หัวข้อ  

แผนพัฒนำจังหวัด 
 (พ.ศ. 2561-2564) 
(เสนอในปีงบประมำณ  

พ.ศ. 2562) 

แผนพัฒนำจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
(พ.ศ. 2561-2565) 

(ฉบับทบทวนรอบปี 63) 

เหตุผลกำร
ปรับเปลี่ยน 

เป้าหมายการพัฒนา ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม
และกีฬามาตรฐานโลก เศรษฐกิจมั่นคง 
สังคมสันติสุข 9 ดี 
 

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม
และกีฬามาตรฐานโลก เศรษฐกิจมั่นคง 
สังคมเข้มแข็ง 
 

เปลี่ยนแปลง
ค าเพ่ือให้มี
ความหมาย
ที่ครอบคลุม
การพัฒนา
และเป็น
สากล    

ตั วชี้ วัดความส าเร็จ
ต าม เป้ าห ม าย ก าร
พัฒนา 

1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
2. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของเกษตรกร 
รุ่นใหม่และเกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer) ที่เน้นการท า
การเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ปลอดภัย จ านวน 1,000 ราย 
3. จ านวนแปลงที่ได้รับการตรวจ
รับรองแปลงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สากล จ านวน 1,600 แปลง 
4. ครัวเรือนที่อยู่ใต้เกณฑ์ความ
ยากจนได้รับการแก้ไขปัญหาให้ผ่าน
เกณฑ ์ร้อยละ 50 
5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ร้อยละ 90 
 
 
 
 
 
 
 

1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
2 . อัตราการขยายตั วของ GPP 
จังหวัดเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 
3. ครัว เรือนที่ อยู่ ใต้ เกณฑ์ความ
ยากจนได้รับการแก้ไขปัญหาให้ผ่าน
เกณฑ์ ร้อยละ 50 
4. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอย
ชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 
5. ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน  

 

เปลี่ยนแปลง
เ พ่ื อ ใ ห้
ส อด ค ล้ อ ง
กับเป้าหมาย
การพัฒนา  
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          หัวข้อ 

แผนพัฒนำจังหวัด/ 
กลุ่มจังหวัด 

(พ.ศ. 2561-2564) 
(เสนอในปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2561) 

แผนพัฒนำจังหวัด/ 
กลุ่มจังหวัด 

(พ.ศ. 2561-2564) 
(ฉบับทบทวน) 

 
เหตุผลกำร
ปรับเปลี่ยน 

ประเด็นการพัฒนา 1. ด้ำนเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลาง
การท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและ
กีฬามาตรฐานโลก และการพัฒนา
เศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานของการผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัย”  
2.ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต  
"คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง 
ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง" 
3 . ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม “ทรัพยากรธรรมชาติ
สร้างสรรค์ชี วิตและเป็ นมิ ตรต่ อ
สิ่งแวดล้อม" 
4. ด้ำนรักษำควำมม่ันคงและควำม
สงบ  “บุรีรัมย์สันติสุข 9 ดี” 
 
 
 

1. ด้ำนเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลาง
การท่องเที่ยวอารยธรรมขอม กีฬา
มาตรฐานโลก และการพัฒนา
เศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานของการผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัย”  
2.ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต "คน
บุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ ดี  มั่นคง 
ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง" 
3 . ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม “ทรัพยากรธรรมชาติ
สร้างสรรค์ชี วิตและเป็ นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม" 
4. ด้ำนรักษำควำมม่ันคงและควำม
สงบ  “บุรีรัมย์สงบสุข” 
 

เปลี่ยนแปลง
เ พ่ื อ ค ว า ม
เหมาะสม            

 
 
 
 
 
 
 
 
 


