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คํานํา 

 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

พ.ศ.  2542  มาตรา  17  (1)  กําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีหนาที่จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของ

ตนเองและประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด  ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  ประกอบกับหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0810.3/ว 5797  ลงวันที่  10  ตุลาคม  2559  เรื่อง  ซักซอม

แนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  2561 – 2564)  ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2559  กําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา/ทบทวนยุทธศาสตรการพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดแลวเสร็จ  และแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดทราบ  

ภายในวันที่  14  ตุลาคม  2559   

ในการนี้  องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ในฐานะประธานคณะกรรมการประสาน

แผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด  จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เพื่อจัดทํา/ทบทวน  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา    โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

และภาคผูมีสวนเกี่ยวของ  มีสวนรวมในการจัดทํา/ทบทวน  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  เพื่อใหการพัฒนาทองถิ่นในเขตจังหวัดเปนไปในทิศทางเดียวกัน  สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด  

ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น  ผูเขารวมประชุมประกอบดวย  ประชาคมองคการบริหาร

สวนจังหวัด  สัดสวนระดับจังหวัด  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด  นายกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด  เจาหนาที่ศูนยประสานงานองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ประจําอําเภอ  และภาคสวนอื่นๆ  ที่เกี่ยวของ  รวม  700  คน  ในวันพุธที่  26  ตุลาคม  2559   

ณ   โรงแรมวีวัน   อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ขอขอบพระคุณทุกภาคสวนที่ใหความรวมมือ       

และหวังเปนอยางยิ่งวายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ฉบับนี้  จะเปนประโยชน      

ทําใหการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสี่ป  เปนไปในทิศทางเดียวกัน  เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

เกิดประโยชนสูงสุดและสอดคลองกับปญหาความตองการของประชาชนในทองถิ่น 

       

          ตุลาคม  2559 
องคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา 



หนา

1-1

1.  ผลการดําเนินงานยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 1-2

     -  สรุปสถานการณการพัฒนาทั่วไป 1-2

     -  การประเมินผลการนํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 1-3

        ไปปฏิบัติ  ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

2.  ผลที่ไดรับจากการดําเนินงาน 1-15

     -  ผลที่ไดรับ/ผลที่สําคัญ 1-15

     -  ผลกระทบ 1-16

3.  สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนิงานที่ผานมาและแนวทางการแกไข 1-19

     -  ปญหาและอุปสรรค 1-19

     -  การดําเนินงานที่ผานมา 1-19

     -  แนวทางการแกไข 1-19

2-1

    -  แผนยุทธศาสตรชาติ  20  ป  (พ.ศ.  2560 - 2579) 2-2

    -  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  12 2-6

    -  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 2-10

    -  ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 2-15

    -  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 2-18

    -  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร 2-18

    -  กรอบการประสานโครงการ 2-20

3-1

    -  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 3-2

    -  สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 3-2

    -  ขอเสนอแนะในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดในอนาคต 3-5

 - อํานาจหนาที่องคการบริหารสวนจังหวัด 
 - แนวทาง/หลักเกณฑในการบูรณาการแผนงานโครงการฯ

 - แบบฟอรมการเสนอโครงการ
 - แบบฟอรมขอมูลเบื้องตนโครงการ

ภาคผนวก

                         เรื่อง

สารบัญ

สวนที่  1  สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  2557 - 2560)

สวนที่  2  ยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา

สวนที่  3  การติดตามและประเมินผล
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สวนที่  1   

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น   
(พ.ศ.  2557 – 2560)
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สวนที่  1 

สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินตามแผนพัฒนาทองถิน่  (พ.ศ.  2557 – 2560) 
 

1.  ผลการดําเนินงานยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 

1.1  สรุปสถานการณการพัฒนาทั่วไป 

ในชวงระยะ 4 ป (พ.ศ.2557-2560) องคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ไดรวมกัน

พัฒนาทองถิ่น ภายใตประเด็นยุทธศาสตร 10 ยุทธศาสตร จําแนกเปน 

1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ  เปนงานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ํา  การพัฒนา  

ปรับปรุง แหลงน้ํา ตาง ๆ เพื่อใหประชาชนมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและทําการเกษตร 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา  เปนงานจัดการศึกษา พัฒนาการศึกษา และพัฒนาเตรียมความ
พรอมของบุคลากรดานการศึกษาใหมีคุณภาพ มีทักษะ เพื่อใหสามารถถายทอดความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหมีความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน  

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร  เปนงานพัฒนาดานการเกษตรทั้ง การใหความรูในดานการ
ลดตนทุน การเพิ่มมูลคาผลผลิต ปรับปรุงพันธุ การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร  การหาชองทางการ
จําหนายสินคา  การพัฒนาและสนับสนุนการทํางานของอาสาพัฒนาเกษตรหมูบาน (อกม.) ทั้งหมดก็เพื่อเปน
การสงเสริมและแกไขปญหาการประกอบอาชีพของประชาชน 

4.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม  เปนงานเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผูดอยโอกาสและประชาชนในภาพรวม  งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

5.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข  เปนงานที่ เกี่ยวกับการสนับสนุนงานดานการ
รักษาพยาบาล  การดูแล การปองกันและควบคุมโรคติดตอ การสงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน  
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

6.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  เปนงานกอสราง ปรับปรุง บํารุงเสนทางคมนาคม 
การสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน การแกไขปญหา
การจราจร และความปลอดภัยจากการใชรถใชถนน 

7.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา  เปนงานเกี่ยวกับ
สงเสริมกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  การทองเที่ยว งานสงเสริมกีฬา  

8.ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี   เปนงานปรับปรุง โครงสรางการบริหารงาน
ภายในใหสามารถตอบสนองการแกไขปญหาใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  การสงเสริมใหประชาชน
ไดเขามามีสวนรวมการในวางแผนพัฒนาทองถิ่น  

9.ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  เปนงานเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบเรียบรอย ความปลอดภัยของผูใชรถใชถนน การฝกอบรมอาสาสมัครตาง ๆ 

10.ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  เปนงานดานการพัฒนาฟนฟู

และอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม การแกไขปญหาเรื่องขยะ  ระบบกําจัดขยะรวม 
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1.2  การประเมินผลการนํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด

นครราชสีมา ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

        1.2.1  รวมยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา   
จํานวน 334 แหง   

1) โครงการที่อยูในแผนที่อนุมัติเปนงบประมาณดําเนินการ  ในปงบประมาณ 2557 
 

ที่ ยุทธศาสตร จํานวน อปท. 
ที่ดําเนินการ(แหง) 

จํานวน 
(โครงการ) 

เงินงบประมาณ 
(บาท) 

1 การสานตอแนวทาง
พระราชดําร ิ

50 160 141,268,316.67 

2 การพัฒนาการศึกษา 247 1,013 312,989,005.66 
3 การพัฒนาการเกษตร 72 149 13,208,955.51 
4 การพัฒนาสังคม 196 553 206,800,609.43 
5 การพัฒนาสาธารณสุข 209 552 47,036,379.03 
6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 237 2,403 613,376,813.38 
7 การทองเที่ยว ศาสนา-

วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา 

256 1,295 103,166,061.76 

8 การบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี 249 1,820 257,958,306.33 
9 การรกัษาความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 
176 335 18,155,826.26 

10 การอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอม 

107 202 17,550,066.20 

 รวม  8,482 1,731,510,340.23 
 

ขอมูลอางอิง E – Plan รายงานการนําเขาขอมูล (แผน) A10 รายงานผลการดําเนินโครงการองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น จงัหวัดนครราชสีมา จํานวน 334 แหง  ปงบประมาณ 2557 
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แผนภูมิแสดงยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา 

จากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดนครราชสีมา จาก

ขอมูล E – plan จากทองถิ่นทั้งหมด 334 แหง คิดเปนรอยละ 100 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจงัหวัด

นครราชสีมา การวิเคราะหโครงการในการพัฒนาทองถิ่น โดยใชยุทธศาสตรขององคการบรหิารสวนจังหวัด

นครราชสีมาเปนกรอบจัดโครงการบรรจเุขายุทธศาสตร บางทองถิ่น จะมียุทธศาสตรการพัฒนาที่เหมือนกับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น บางสวนจะมียุทธศาสตรในการพัฒนาเปนของทองถิ่นของตนเอง ดังนั้น การ

วิเคราะหโครงการเพื่อสรุปเขาเปนยุทธศาสตรใดยุทธศาสตรหนึ่ง จะตองพิจารณาวา โครงการในยุทธศาสตรนั้น

น้ําหนักโครงการเขายุทธศาสตรใดมากทีสุ่ด โครงการตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะอยูครบทุก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น อยางเชน ยุทธศาสตรการบรหิารราชการใหมีประสทิธิภาพคุณภาพ จัดใหอยูใน

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสวัสดิการสงัคม จัดใหอยูในยุทธศาสตร

ดานการพัฒนาสังคม ยุทธศาสตรสงเสริมศาสนาและวฒันธรรม  ยุทธศาสตรนันทนาการหรือกีฬา จัดใหอยูใน

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

เศรษฐกจิ จัดใหอยูในยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร เปนตน 

สรปุผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 

2557  โดยใชขอมูลยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสมีา 10 ยุทธศาสตร  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

จังหวัดนครราชสมีา ที่ดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ หรือยุทธศาสตรที่มี

โครงการที่ใกลเคียงกับยทุธศาสตรนี้ มีจํานวน 50 แหง ดําเนินโครงการในปงบประมาณ 2557 จํานวน 160 

โครงการ การดําเนินโครงการใชงบประมาณ 141,268,316.67 บาท จากโครงการพัฒนาที่ดําเนินการ

ทั้งหมด 8,482 โครงการใชงบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น 1,731,510,340.23 บาท คิดเปนรอยละ 1.89 
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ของโครงการทัง้หมด คิดเปนรอยละ 8.15 ของงบประมาณที่ดําเนินโครงการพฒันาในยุทธศาสตรการสานตอ

แนวทางพระราชดําร ิ

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด

นครราชสีมา ที่ดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา หรือยุทธศาสตรที่มโีครงการที่

ใกลเคียงกับยทุธศาสตรนี้ มจีํานวน 247 แหง ดําเนินโครงการในปงบประมาณ 2557 จํานวน 1,013 

โครงการ การดําเนินโครงการใชงบประมาณ 312,989,005.66 บาท จากโครงการพัฒนาที่ดําเนินการ

ทั้งหมด 8,482 โครงการใชงบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น 1,731,510,340.23 บาท คิดเปนรอยละ 11.94 

ของโครงการทัง้หมด คิดเปนรอยละ 18.08 ของงบประมาณที่ดําเนินโครงการพัฒนาในยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาการศกึษา 

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด

นครราชสีมา ที่ดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร หรือยุทธศาสตรทีม่ีโครงการที่

ใกลเคียงกับยทุธศาสตรนี้ มจีํานวน 72 แหง ดําเนินโครงการในปงบประมาณ 2557 จํานวน 149 โครงการ 

การดําเนินโครงการใชงบประมาณ 13,208,955.51 บาท จากโครงการพัฒนาที่ดําเนินการทั้งหมด 8,482 

โครงการใชงบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น 1,731,510,340.23 บาท คิดเปนรอยละ 1.75 ของโครงการ

ทั้งหมด คิดเปนรอยละ 0.76 ของงบประมาณที่ดําเนินโครงการพัฒนาในยทุธศาสตรดานการพฒันาการเกษตร 

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด

นครราชสีมา ที่ดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการพัฒนาสงัคม หรอืยุทธศาสตรที่มีโครงการที่ใกลเคียง

กับยุทธศาสตรนี้ มีจํานวน 196 แหง ดําเนินโครงการในปงบประมาณ 2557 จํานวน 553 โครงการ การ

ดําเนินโครงการใชงบประมาณ 206,800,609.43 บาท จากโครงการพัฒนาที่ดําเนินการทั้งหมด 8,482 

โครงการใชงบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น 1,731,510,340.23 บาท คิดเปนรอยละ 6.51 ของโครงการ

ทั้งหมด คิดเปนรอยละ 11.94 ของงบประมาณที่ดําเนินโครงการพัฒนาในยทุธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด

นครราชสีมา ที่ดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข หรอืยุทธศาสตรที่มีโครงการที่

ใกลเคียงกับยทุธศาสตรนี้ มจีํานวน 209 แหง ดําเนินโครงการในปงบประมาณ 2557 จํานวน 552 

โครงการ การดําเนินโครงการใชงบประมาณ 47,036,379.03 บาท จากโครงการพฒันาที่ดําเนินการทั้งหมด 

8,482 โครงการใชงบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น 1,731,510,340.23 บาท คิดเปนรอยละ6.50 ของ

โครงการทั้งหมด คิดเปนรอยละ 2.71 ของงบประมาณทีด่ําเนินโครงการพฒันาในยุทธศาสตรดานการพฒันา

สาธารณสุข 

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

จังหวัดนครราชสีมา ที่ดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน หรือยุทธศาสตรที่มี

โครงการที่ใกลเคียงกับยุทธศาสตรนี้ มีจํานวน 237 แหง ดําเนินโครงการในปงบประมาณ 2557 จํานวน 

2,403 โครงการ การดําเนินโครงการใชงบประมาณ 613,376,813.38 บาท จากโครงการพัฒนาที่

ดําเนินการทั้งหมด 8,482 โครงการใชงบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น 1,731,510,340.23 บาท            
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คิดเปนรอยละ 28.33 ของโครงการทั้งหมด คิดเปนรอยละ 35.42 ของงบประมาณที่ดําเนินโครงการพัฒนา

ในยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา โครงการพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ที่ดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการพัฒนาการ

ทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา หรือยุทธศาสตรที่มีโครงการที่ใกลเคียงกับยุทธศาสตรนี้ มี

จํานวน 256 แหง ดําเนินโครงการในปงบประมาณ 2557 จํานวน 1,295 โครงการ การดําเนินโครงการใช

งบประมาณ 103,166,061.76 บาท จากโครงการพัฒนาที่ดําเนินการทั้งหมด 8,482 โครงการใช

งบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น 1,731,510,340.23 บาท คิดเปนรอยละ 15.26 ของโครงการทั้งหมด คิด

เปนรอยละ 5.95 ของงบประมาณที่ดําเนินโครงการพัฒนาในยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยวศาสนา-

วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 

8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

จังหวัดนครราชสีมา ที่ดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี หรือยุทธศาสตรที่

มีโครงการที่ใกลเคียงกับยุทธศาสตรนี้ มีจํานวน 249 แหง ดําเนินโครงการในปงบประมาณ 2557 จํานวน 

1,820 โครงการ การดําเนินโครงการใชงบประมาณ 257,958,306.33 บาท จากโครงการพัฒนาที่

ดําเนินการทั้งหมด 8,482 โครงการใชงบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น 1,731,510,340.23 บาท            

คิดเปนรอยละ 21.45  ของโครงการทั้งหมด คิดเปนรอยละ 14.89  ของงบประมาณที่ดําเนินโครงการพัฒนา

ในยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โครงการพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ที่ดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน หรือยุทธศาสตรที่มีโครงการที่ใกลเคียงกับยุทธศาสตรนี้ มีจํานวน 176 แหง ดําเนินโครงการใน

ปงบประมาณ 2557 จํานวน 335 โครงการ การดําเนินโครงการใชงบประมาณ 18,155,826.26 บาท 

จากโครงการพัฒนาที่ดํา เนินการทั้ งหมด  8,482  โครงการ   ใชงบประมาณดําเนินการทั้ งสิ้ น 

1,731,510,340.23 บาท คิดเปนรอยละ 3.94 ของโครงการทั้งหมด   คิดเปนรอยละ 1.04 ของ

งบประมาณที่ดําเนินโครงการพัฒนาในยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

10. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โครงการพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ที่ดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือยุทธศาสตรที่มีโครงการที่ใกลเคียงกับยุทธศาสตรนี้ มีจํานวน               

107 แหง ดําเนินโครงการในปงบประมาณ 2557 จํานวน 202 โครงการ การดําเนินโครงการใชงบประมาณ 

17,550,066.20 บาท จากโครงการพัฒนาที่ดําเนินการทั้งหมด 8,482 โครงการใชงบประมาณดําเนินการ

ทั้งสิ้น 1,731,510,340.23 บาท คิดเปนรอยละ 2.38 ของโครงการทั้งหมด คิดเปนรอยละ 1.01 ของ

งบประมาณที่ดําเนินโครงการพัฒนาในยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

         



ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  จังหวัดนครราชสีมา  (พ.ศ. 2561 – 2564) สวนที่ 1 - 7 
 

2) โครงการที่อยูในแผนที่อนุมัติเปนงบประมาณดําเนินการ  ในปงบประมาณ 2558 
 

ที่ ยุทธศาสตร 
จํานวน อปท.ที่
ดําเนินการ(แหง) 

จํานวน
(โครงการ) 

เงินงบประมาณ                              
(บาท) 

1 การสานตอแนวทางพระราชดําร ิ 22 59 167,793,102.00 

2 การพัฒนาการศึกษา 151 671 223,716,768.17 

3 การพัฒนาการเกษตร 66 139 11,695,246.34 

4 การพัฒนาสังคม 222 1,389 359,309,585.38 

5 การพัฒนาสาธารณสุข 92 257 27,269,401.37 

6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 190 1,486 376,216,748.81 

7 การทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา 

205 1,004 101,161,784.38 

8 การบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี 265 1,816 253,616,533.25 

9 การรกัษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

99 193 9,504,645.52 

10 การอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

96 184 27,914,072.91 

รวม 7,198 1,558,197,888.13 

ขอมูลอางอิง จากขอมูล E – plan องคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา  จํานวน  334  แหง 

ปงบประมาณ 2558 
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 แผนภูมิแสดงยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา 

 จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดนครราชสีมา จาก

ขอมูล E –plan จากทองถิ่นทั้งหมด 334 แหง คิดเปนรอยละ 100 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด

นครราชสีมา การวิเคราะหโครงการในการพัฒนาทองถิ่น โดยใชยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัด

นครราชสีมาเปนกรอบจัดโครงการบรรจุเขายุทธศาสตร บางทองถิ่น จะมียุทธศาสตรการพัฒนาที่เหมือนกับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น   บางแหงจะมียุทธศาสตรในการพัฒนาเปนของทองถิ่นของตนเอง ดังนั้น การ

วิเคราะหโครงการเพื่อสรุปเขาเปนยุทธศาสตรใดยุทธศาสตรหนึ่ง จะตองพิจารณาวา โครงการในยุทธศาสตรนัน้

น้ําหนักโครงการเขายุทธศาสตรใดมากที่สุด  อยางเชน ยุทธศาสตรการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ จัดให

อยูในยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสวัสดิการสังคม จัดใหอยูใน

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม ยุทธศาสตรสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม ยุทธศาสตรนันทนาการหรือกีฬา 

จัดใหอยูในยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา- วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานเศรษฐกิจ จัดใหอยูในยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร เปนตน 

 จากขอมูลขางตน ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด

นครราชสีมา มีจํานวนโครงการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีมากที่สุด จํานวน 1,816 โครงการ 

จํานวนงบประมาณที่ใชในการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานมากที่สุด คือ 376,216,748.81บาท จะเห็นวา

งบประมาณเกี่ยวกับการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา เปนโครงสรางพื้นฐานเปนสวนใหญ 

สรุปผลการการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป

งบประมาณ 2558 โดยใชขอมูลยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 10 

ยุทธศาสตร  ดังนี้ 
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1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

จังหวัดนครราชสีมาที่ดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ หรือยุทธศาสตรที่มี

โครงการที่ใกลเคียงกับยุทธศาสตรนี้ มีจํานวน 22 แหง ดําเนินโครงการในปงบประมาณ 2558 จํานวน 59 

โครงการ การดําเนินโครงการใชงบประมาณ 167,793,102.00 บาท จากโครงการพัฒนาที่ดําเนินการ

ทั้งหมด 7,198 โครงการ ใชงบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น 1,558,197,888.13 บาท คิดเปนรอยละ 0.82 

ของโครงการทั้งหมด คิดเปนรอยละ 10.77 ของงบประมาณที่ดําเนินโครงการพัฒนาในยุทธศาสตรการสาน

ตอแนวทางพระราชดําริ 

2.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด

นครราชสีมา ที่ดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา หรือยุทธศาสตรที่มีโครงการที่

ใกลเคียงกับยุทธศาสตรนี้ มีจํานวน 151 แหง ดําเนินโครงการในปงบประมาณ 2558 จํานวน 671 

โครงการ การดําเนินโครงการใชงบประมาณ 223,716,768.17 บาท จากโครงการพัฒนาที่ดําเนินการ

ทั้งหมด 7,198 โครงการ ใชงบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น 1,558,197,888.13 บาท คิดเปนรอยละ 9.32 

ของโครงการทั้งหมด คิดเปนรอยละ 14.36 ของงบประมาณที่ดําเนินโครงการพัฒนาในยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาการศึกษา 

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด

นครราชสีมา ที่ดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร หรือยุทธศาสตรที่มีโครงการที่

ใกลเคียงกับยุทธศาสตรนี้ มีจํานวน 66 แหง ดําเนินโครงการในปงบประมาณ 2558 จํานวน 139 โครงการ 

การดําเนินโครงการใชงบประมาณ 11,695,246.34 บาท จากโครงการพัฒนาที่ดําเนินการทั้งหมด 7,198 

โครงการ ใชงบประมาณทั้งสิ้น 1,558,197,888.13 บาท คิดเปนรอยละ 1.93 ของโครงการทั้งหมด คิด

เปนรอยละ 0.75 ของงบประมาณที่ดําเนินโครงการพัฒนาในยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด

นครราชสีมา ที่ดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม หรือยุทธศาสตรที่มีโครงการที่ใกลเคียง

กับยุทธศาสตรนี้ มีจํานวน 222 แหง ดําเนินโครงการในปงบประมาณ 2558 จํานวน 1,389 โครงการ การ

ดําเนินโครงการใชงบประมาณ 359,309,585.38 บาท จากโครงการพัฒนาที่ดําเนินการทั้งหมด 7,198 

โครงการ ใชงบประมาณทั้งสิ้น 1,558,197,888.13 บาท คิดเปนรอยละ 19.30 ของโครงการทั้งหมด คิด

เปนรอยละ 23.06 ของงบประมาณที่ดําเนินโครงการพัฒนาในยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด

นครราชสีมา ที่ดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข หรือยุทธศาสตรที่มีโครงการที่

ใกลเคียงกับยุทธศาสตรนี้ มีจํานวน 92  แหง ดําเนินโครงการในปงบประมาณ 2558 จํานวน 257 โครงการ 

การดําเนินโครงการใชงบประมาณ 27,269,401.37 บาท จากโครงการพัฒนาที่ดําเนินการทั้งหมด 7,198 

โครงการ ใชงบประมาณทั้งสิ้น 1,558,197,888.13 บาท คิดเปนรอยละ 3.57 ของโครงการทั้งหมด คิด

เปนรอยละ 1.75 ของงบประมาณที่ดําเนินการพัฒนาในยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 
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6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

จังหวัดนครราชสีมา ที่ดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน หรือยุทธศาสตรที่มี

โครงการที่ใกลเคียงกับยุทธศาสตรนี้ มีจํานวน 190 แหง ดําเนินโครงการในปงบประมาณ 2558 จํานวน 

1,486 โครงการ การดําเนินโครงการใชงบประมาณ 376,216,748.81 บาท จากโครงการพัฒนาที่

ดําเนินการทั้งหมด 7,198 โครงการ ใชงบประมาณทั้งสิ้น 1,558,197,888.13 บาท คิดเปนรอยละ 

20.64 ของโครงการทั้งหมด คิดเปนรอยละ 24.14 ของงบประมาณที่ดําเนินการพัฒนาในยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา โครงการพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ที่ดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน หรือยุทธศาสตรที่มีโครงการที่ใกลเคียงกับยุทธศาสตรนี้ มีจํานวน 205 แหง ดําเนิน

โครงการในปงบประมาณ 2558 จํานวน 1,004 โครงการ การดําเนินโครงการใชงบประมาณ 

101,161,784.38 บาท จากโครงการพัฒนาที่ดําเนินการทั้งหมด 7,198 โครงการ ใชงบประมาณทั้งสิ้น 

1,558,197,888.13 บาท คิดเปนรอยละ 13.95 ของโครงการทั้งหมด คิดเปนรอยละ 6.49 ของ

งบประมาณที่ดําเนินการพัฒนาในยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและ

กีฬา  

8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี โครงพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

จังหวัดนครราชสีมา ที่ดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี หรือยุทธศาสตรที่

มีโครงการที่ใกลเคียงกับยุทธศาสตรนี้ มีจํานวน 265 แหง ดําเนินโครงการในปงบประมาณ 2558 จํานวน 

1,816 โครงการ การดําเนินโครงการใชงบประมาณ 253,616,533.25 บาท จากโครงการที่ดําเนินการ

ทั้งหมด 7,198 โครงการ ใชงบประมาณทั้งสิ้น 1,558,197,888.13 บาท คิดเปนรอยละ 25.23 ของ

โครงการทั้งหมด คิดเปนรอยละ 16.28 ของงบประมาณที่ดําเนินการพัฒนาในยุทธศาสตรดานการบริหาร

จัดการบานเมืองที่ดี  

9. ยุทธศาสตรดานการักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โครงการพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ที่ดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน หรือยุทธศาสตรที่มีโครงการที่ใกลเคียงกับยุทธศาสตรนี้ มีจํานวน 99 แหง ดําเนินโครงการใน

ปงบประมาณ 2558 จํานวน 193 โครงการ การดําเนินโครงการใชงบประมาณ 9,504,645.52 บาท จาก 

โครงการพัฒนาที่ดําเนินการทั้งหมด 7,198 โครงการ ใชงบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น 1,558,197,888.13 

บาท คิดเปนรอยละ 2.68 ของโครงการทั้งหมด คิดเปนรอยละ 0.61 ของงบประมาณที่ดําเนินโครงการ

พัฒนาในยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

10. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โครงการพัฒนาขององคกร

ปกครองทองถิ่นสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือยุทธศาสตรที่มีโครงการที่ใกลเคียงกับยุทธศาสตรนี้ มีจํานวน 96 แหง 

ดําเนินโครงการในปงบประมาณ 2558 จํานวน 184 โครงการ ใชงบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น 
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27,914,072.91 บาท คิดเปนรอยละ 2.56 ของโครงการทั้งหมด คิดเปนรอยละ 1.79 ของงบประมาณที่

ดําเนินโครงการพัฒนาในยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3) โครงการที่อยูในแผนที่อนุมัติเปนงบประมาณดําเนินการ  ในปงบประมาณ 2559 

 

ที่ ยุทธศาสตร จํานวน อปท.ที่
ดําเนินการ(แหง) 

จํานวน
(โครงการ) 

เงินงบประมาณ                              
(บาท) 

1 การสานตอแนวทางพระราชดําริ 55 197 41,088,741.92 

2 การพัฒนาการศึกษา 128 524 160,562,775.96 

3 การพัฒนาการเกษตร 99 270 35,866,984.72 

4 การพัฒนาสังคม 197 1,570 439,062,859.89 

5 การพัฒนาสาธารณสุข 109 369 22,512,321.16 

6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 229 2,271 513,703,731.20 

7 การทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา 

165 803 86,368,836.88 

8 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 238 2,092 266,246,332.18 

9 การรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

91 207 9,558,339.75 

10 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

111 241 18,852,888.36 

รวม 8,544 1,593,823,812.02 

 

ขอมูลอางอิง จากขอมลู E – plan องคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 333 แหง 
ปงบประมาณ 2559 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  จังหวัดนครราชสีมา  (พ.ศ. 2561 – 2564) สวนที่ 1 - 12 
 

 

 แผนภูมิแสดงยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา 

 

 จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดนครราชสีมา จาก

ขอมูล E –plan จากทองถิ่นทั้งหมด 333 แหง คิดเปนรอยละ 100 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด

นครราชสีมา การวิเคราะหโครงการในการพัฒนาทองถิ่น โดยใชยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัด

นครราชสีมาเปนกรอบจัดโครงการบรรจุเขายุทธศาสตร บางทองถิ่น จะมียุทธศาสตรการพัฒนาที่เหมือนกับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น   บางแหงจะมียุทธศาสตรในการพัฒนาเปนของทองถิ่นของตนเอง ดังนั้น การ

วิเคราะหโครงการเพื่อสรุปเขาเปนยุทธศาสตรใดยุทธศาสตรหนึ่ง จะตองพิจารณาวา โครงการในยุทธศาสตรนัน้

น้ําหนักโครงการเขายุทธศาสตรใดมากที่สุด  อยางเชน ยุทธศาสตรการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ จัดให

อยูในยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสวัสดิการสังคม จัดใหอยูใน

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม ยุทธศาสตรสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม ยุทธศาสตรนันทนาการหรือกีฬา 

จัดใหอยูในยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา- วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานเศรษฐกิจ จัดใหอยูในยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร เปนตน 

 จากขอมูลขางตน ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด

นครราชสีมา มีจํานวนโครงการพัฒนาดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานมากที่สุด  จํานวน  2,271  โครงการ 

จํานวนงบประมาณที่ใชในการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานมากที่สุด คือ 513,703,731.20 บาท 

 

 

 

 

ยทุธศาสตร์ที� 2.58%

ยทุธศาสตร์ที� 2 =10.07%

ยทุธศาสตร์ที� 3 = 2.75%

ยทุธศาสตร์ที� 4 = 27.55%

ยทุธศาสตร์ที� 5 = 1.41%

ยทุธศาสตร์ที� 6 =32.23%

ยทุธศาสตร์ที� 7 = 5.42%

ยทุธศาสตร์ที� 8 = 16.71%

ยทุธศาสตร์ที� 9 = 0.60%

ยทุธศาสตร์ที� 10 = 1.18%
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สรุปผลการการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 

2559  โดยใชขอมูลยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  10  ยุทธศาสตร ดังน้ี 

1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

จังหวัดนครราชสีมาที่ดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ หรือยุทธศาสตรที่มี

โครงการที่ใกลเคียงกับยุทธศาสตรนี้ มีจํานวน 55 แหง ดําเนินโครงการในปงบประมาณ 2559 จํานวน 197 

โครงการ การดําเนินโครงการใชงบประมาณ 41,088,741.92 บาท จากโครงการพัฒนาที่ดําเนินการทั้งหมด 

8,544 โครงการ ใชงบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น 1,593,823,812.02 บาท คิดเปนรอยละ 2.31ของ

โครงการทั้งหมด คิดเปนรอยละ 2.58 ของงบประมาณที่ดําเนินโครงการพัฒนาในยุทธศาสตรการสานตอ

แนวทางพระราชดําริ 

2.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด

นครราชสีมา ที่ดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา หรือยุทธศาสตรที่มีโครงการที่

ใกลเคียงกับยุทธศาสตรนี้ มีจํานวน 128 แหง ดําเนินโครงการในปงบประมาณ 2559 จํานวน 524 

โครงการ การดําเนินโครงการใชงบประมาณ 160,562,775.96 บาท จากโครงการพัฒนาที่ดําเนินการ

ทั้งหมด 8,544 โครงการ ใชงบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น 1,593,823,812.02 บาท คิดเปนรอยละ 6.13 

ของโครงการทั้งหมด คิดเปนรอยละ 10.07 ของงบประมาณที่ดําเนินโครงการพัฒนาในยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาการศึกษา 

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด

นครราชสีมา ที่ดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร หรือยุทธศาสตรที่มีโครงการที่

ใกลเคียงกับยุทธศาสตรนี้ มีจํานวน 99 แหง ดําเนินโครงการในปงบประมาณ 2559 จํานวน 270 โครงการ 

การดําเนินโครงการใชงบประมาณ 35,866,984.72 บาท จากโครงการพัฒนาที่ดําเนินการทั้งหมด 8,544 

โครงการ ใชงบประมาณทั้งสิ้น 1,593,823,812.02 บาท คิดเปนรอยละ 3.16 ของโครงการทั้งหมด คิด

เปนรอยละ 2.25 ของงบประมาณที่ดําเนินโครงการพัฒนาในยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด

นครราชสีมา ที่ดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม หรือยุทธศาสตรที่มีโครงการที่ใกลเคียง

กับยุทธศาสตรนี้ มีจํานวน 197 แหง ดําเนินโครงการในปงบประมาณ 2559 จํานวน 1,570 โครงการ การ

ดําเนินโครงการใชงบประมาณ 439,062,859.89  บาท จากโครงการพัฒนาที่ดําเนินการทั้งหมด 8,544 

โครงการ ใชงบประมาณทั้งสิ้น 1,593,823,812.02  บาท คิดเปนรอยละ 18.38 ของโครงการทั้งหมด คิด

เปนรอยละ 27.55 ของงบประมาณที่ดําเนินโครงการพัฒนาในยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด

นครราชสีมา ที่ดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข หรือยุทธศาสตรที่มีโครงการที่

ใกลเคียงกับยุทธศาสตรนี้ มีจํานวน 109  แหง ดําเนินโครงการในปงบประมาณ 2559 จํานวน 369 

โครงการ การดําเนินโครงการใชงบประมาณ 22,512,321.16 บาท จากโครงการพัฒนาที่ดําเนินการทั้งหมด 
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8,544 โครงการ ใชงบประมาณทั้งสิ้น 1,593,823,812.02 บาท คิดเปนรอยละ 4.31 ของโครงการ

ทั้งหมด คิดเปนรอยละ 1.41 ของงบประมาณที่ดําเนินการพัฒนาในยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

จังหวัดนครราชสีมา ที่ดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน หรือยุทธศาสตรที่มี

โครงการที่ใกลเคียงกับยุทธศาสตรนี้ มีจํานวน  229 แหง ดําเนินโครงการในปงบประมาณ 2559 จํานวน 

2,271 โครงการ การดําเนินโครงการใชงบประมาณ 513,703,731.20 บาท จากโครงการพัฒนาที่

ดําเนินการทั้งหมด 8,544 โครงการ ใชงบประมาณทั้งสิ้น 1,593,823,812.02  บาท คิดเปนรอยละ 

26.58 ของโครงการทั้งหมด คิดเปนรอยละ 32.23 ของงบประมาณที่ดําเนินการพัฒนาในยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา โครงการพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ที่ดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการพัฒนา

พัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา หรือยุทธศาสตรที่มีโครงการที่ใกลเคียงกับ

ยุทธศาสตรนี้ มีจํานวน 165 แหง ดําเนินโครงการในปงบประมาณ 2559 จํานวน 803 โครงการ การดําเนิน

โครงการใชงบประมาณ 86,368,836.88 บาท  จากโครงการพัฒนาที่ดําเนินการทั้งหมด 8,544 โครงการ 

ใชงบประมาณทั้งสิ้น 1,593,823,812.02 บาท คิดเปนรอยละ 9.40 ของโครงการทั้งหมด คิดเปนรอยละ 

5.42 ของงบประมาณที่ดําเนินการพัฒนาในยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม 

ประเพณีและกีฬา  

8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี โครงพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

จังหวัดนครราชสีมา ที่ดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี หรือยุทธศาสตรที่

มีโครงการที่ใกลเคียงกับยุทธศาสตรนี้ มีจํานวน  238  แหง ดําเนินโครงการในปงบประมาณ 2559 จํานวน 

2,092 โครงการ การดําเนินโครงการใชงบประมาณ 266,246,332.18  บาท จากโครงการที่ดําเนินการ

ทั้งหมด 8,544 โครงการ ใชงบประมาณทั้งสิ้น 1,593,823,812.02 บาท คิดเปนรอยละ 24.49 ของ

โครงการทั้งหมด คิดเปนรอยละ 16.71 ของงบประมาณที่ดําเนินการพัฒนาในยุทธศาสตรดานการบริหาร

จัดการบานเมืองที่ดี  

9. ยุทธศาสตรดานการักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โครงการพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ที่ดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน หรือยุทธศาสตรที่มีโครงการที่ใกลเคียงกับยุทธศาสตรนี้ มีจํานวน 91 แหง ดําเนินโครงการใน

ปงบประมาณ 2559 จํานวน 207 โครงการ การดําเนินโครงการใช 9,558,339.75 บาท จาก โครงการ

พัฒนาที่ดําเนินการทั้งหมด 8,544 โครงการ ใชงบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น 1,593,823,812.02  บาท 

คิดเปนรอยละ 2.42 ของโครงการทั้งหมด คิดเปนรอยละ 0.60 ของงบประมาณที่ดําเนินโครงการพัฒนาใน

ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

10. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โครงการพัฒนาขององคกร

ปกครองทองถิ่นสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการอนุรักษ



ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  จังหวัดนครราชสีมา  (พ.ศ. 2561 – 2564) สวนที่ 1 - 15 
 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือยุทธศาสตรที่มีโครงการที่ใกลเคียงกับยุทธศาสตรนี้ มีจํานวน 111 

แหง ดําเนินโครงการในปงบประมาณ 2559 จํานวน 241 โครงการ ใชงบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น 

18,852,888.36 บาทจาก โครงการพัฒนาที่ดําเนินการทั้งหมด 8,544 โครงการ ใชงบประมาณดําเนินการ

ทั้งสิ้น 1,593,823,812.02  บาท คิดเปนรอยละ 2.82 ของโครงการทั้งหมด คิดเปนรอยละ 1.18 ของ

งบประมาณที่ดําเนินโครงการพัฒนาในยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2.  ผลที่ไดรับจากการดําเนินงาน 

ตลอดระยะเวลา 4 ป( พ.ศ.2557-2560) องคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา จัดทํา 

ยุทธศาสตรที่มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา มาโดยตลอด  จึงขอใชผลสรุปประเด็น

ยุทธศาสตรของจังหวัดนครราชสีมา มานําเสนอขอมูล ดังนี ้

2.1  ผลที่ไดรับ/ผลที่สําคัญ 

 การดําเนินงานตามแผนพัฒนา ในระยะ 4 ป พ.ศ.2557-2560 ประกอบไปดวย 10 ประเด็น

ยุทธศาสตร จําแนกเปนประเด็นยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ  ดานการศึกษา ดานเกษตร ดาน

สังคม ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา ดานการบริหารจัดการ

บานเมืองที่ดี  ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม  มีความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

(พ.ศ.2555-2559) เมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัดที่สําคัญของจังหวัดนครราชสีมา พบวา มีอัตราการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจเฉลี่ย 5 ปยอนหลัง  เพิ่มขึ้นรอยละ 9.28 ตอป  โดยโครงสรางเศรษฐกิจที่สําคัญประกอบดวยภาค

เกษตรรอยละ 21  ภาคอุตสาหกรรมรอยละ 28 และภาคบริการและอื่น ๆ รอยละ 51 โดยมีพื้นที่เพื่อ

การเกษตรประมาณ 8 ลานไร  มีสินคาเกษตรสําคัญของจังหวัด ไดแก ขาว ดานอุตสาหกรรมมีจํานวนโรงงาน

อุตสาหกรรมรวมกวา 7,700 โรงงาน รายไดเฉลี่ยของจังหวัดเทากับ 96,690 บาท/คน/ป ซึ่งต่ํากวารายได

เฉลี่ยของประเทศ ดานการทองเที่ยวแมไมใชสาขาเศรษฐกิจหลักของจังหวัดแตมีรายไดจากการทองเที่ยว

เพิ่มขึ้น โดย ณ ป 2557  มีรายไดรวม 13,511 ลานบาท อยางไรก็ตามยังพบปญหาความเหลื่อมล้ําทาง

สังคมโดยมีสัดสวนคนจนรอยละ 17.43 เสนความยากจนอยูที่ระดับ 2,214 บาท/คน/ป ดานแรงงานยังมี

อัตราการวางงานอยูที่รอยละ 1.53 ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศ ดานทรัพยากรธรรมชาติมีพื้นที่ปาเพิ่มขึ้น

เล็กนอยมีปริมาณน้ําตนทุนที่เพียงพอตอความตองการใชน้ํา ดานสิ่งแวดลอมมีการบริหารจัดการที่ดีทําให

ปริมาณขยะลดลง  แตสัดสวนปริมาณขยะที่นํากลับมาใชใหมเพียงรอยละ 2.99  ซึ่งลดลงจากปกอนหนามาก  

คุณภาพน้ําอยูในระดับพอใช  พรอมทั้งมีสัดสวนปริมาณการปลอยกาซเรียนกระจกตอมูลคาเศรษฐกิจจังหวัด

ลดลง ซึ่งต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศ 

 จากขอมูลการวัดระดับการพัฒนาดังกลาว องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดจะไดให

ความสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจดานการเกษตรอยางตอเนื่อง  โดยเฉพาะปจจัยหลัก คือ ดิน น้ํา และ

เสนทางคมนาคมขนสงสินคาเกษตร เพราะเปนสาขาหลักที่สรางรายไดใหกับคนในจังหวัด และจะให

ความสําคัญในการแกไขปญหาดานความเหลื่อมล้ําที่มีเกิดขึ้นลดสัดสวนคนจน  ลดอัตราการวางงาน  ทั้งยัง
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รักษาระดับความอุดมสมบูรณไมใหพื้นที่ปาลดลง  เพื่อใหมีปริมาณน้ําเพียงพอตอไป  และเพิ่มสัดสวนการนํา

ขยะกลับไปใชใหมใหสูงขึ้น  เพื่อใหคุณภาพชีวิตของคนในจังหวัดนครราชสีมาดีขึ้น ควบคูไปกับความ

เจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ 

2.2   ผลกระทบ 

๑. ดานเศรษฐกิจ  ไดแกประเด็นยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ  การพัฒนาการ 

เกษตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  การพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  จาก

ขอมูลสถิติตัวชี้วัดดานเศรษฐกิจที่สําคัญ แสดงผลการติดตามการพัฒนาของจังหวัด ไดดังนี้ 

1) เศรษฐกิจภาพรวม 

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด  (GPP)  มีมูลคาเพิม่ขึ้นอยางตอเนื่องทุกป  โดยในป  2557 

มีมูลคาเทากบั  245,428  ลานบาท  ขยายตัวรอยละ  2.52  และมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวประชากร

อยูที่  97,963  บาท/คน/ป  มูลคาเศรษฐกจิ  3  ลําดับแรก  ไดแก 

1. ภาคอุตสาหกรรม    72,368 ลานบาท 

2. ภาคเกษตร  (เกษตรกรรมและประมง) 42,204 ลานบาท 

3. ภาคการคา  (สาขาขายสงขายปลกี ฯ) 30,011 ลานบาท 

จากอัตราการขยายตัว  จาก  4  ดานสําคัญ  (เกษตร  อุตสาหกรรม  ทองเที่ยว  และ 

การคา)  พบวา  ดานการเกษตรมีการขายตัวลดลง  แตดานเกษตรเปนมลูคาเศรษฐกิจหลกัของจังหวัด  จึงควร

ใหความสําคัญเชนเดิม 

2) ภาคการเกษตร 

มูลคาเศรษฐกิจจากดานการเกษตรคิดเปนรอยละ  17.20  ของผลิตภัณฑมวลรวม 

จังหวัดพื้นที่ใชเพื่อการเกษตรเฉลี่ยประมาณ  8  ลานไร  ซึ่งพื้นที่สวนใหญรอยละ  49  เปนพื้นที่นาขาว   

ดานผลผลิตของ  3  พืชเศรษฐกิจหลักทีส่ําคัญของประเทศ  คือ  ออย  มันสําปะหลงั  และขาว  ตามลําดับ  

ในดานผลผลิตเฉลี่ยตอไร  พบวา ออยและมันสําปะหลงัมผีลผลิตเฉลี่ยเพิม่สงูขึ้นทุกป แสดงถึงความมี

ประสิทธิภาพในการผลิต ในขณะที่ขาวมีผลผลิตเฉลี่ยตอไรลดลง 

3) ภาคอุตสาหกรรม 

มูลคาเศรษฐกิจดานอุตสาหกรรมของจังหวัดคิดเปนรอยละ 29.50 ของมูลคาผลิตภัณฑ 

มวลรวมจังหวัด จํานวนโรงงานเพิ่มขึ้นทุกป โดยในป 2557 มีจํานวน 7,744 โรงงาน ดานจํานวนเงินลงทุน

ปรับเพิ่มขึ้นทุกป โดยป 2557 มีจํานวนเงินลงทุนรวม เทากับ 193,536 ลานบาท จํานวนคนงานเพิ่มขึ้นจาก

ปที่ผานมาเชนกัน ซึ่งมีจํานวนเทากับ 140,135 คน ดานผลิตภาพแรงงานของจังหวัดเพิ่มขึ้นทุกป โดยป 

2558 อยูที่ 114,298 บาท/คน/ป  

4) ภาคการทองเที่ยว 

มูลคาเศรษฐกิจสาขาภัตตาคารและโรงแรมคิดเปนรอยละ 1.5 ของมูลคาผลิตภัณฑมวล 

รวมจังหวัด จํานวนผูเยี่ยมเยือนโดยรวมเพิ่มขึ้น สวนใหญเปนนักทัศนาจรและนักทองเที่ยวชาวไทยโดยป 

2557   มีจํานวนผูเยี่ยมเยือนรวม 6.9 ลานคน รายไดจากการทองเที่ยวมาจากชาวไทยเปนหลักโดยมีมูลคา
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รวมในป 2557 เทากับ 13,511 ลานบาท การทองเที่ยวแบบพักคางคืนมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นจากอัตราการ

เขาพักแรม   ที่เพิ่มขึ้นทุกป คาใชจายเพื่อการทองเที่ยวเฉลี่ยตอคนเพิ่มขึ้นทุกป โดยนักทองเที่ยวชาวตางชาติ

เปนกลุมที่ใชจายสูงที่สุด  

5) ภาคการคา  

    มูลคาเศรษฐกิจสาขาการคาสงคาปลีกคิดเปนรอยละ 12 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม 

จังหวัดสถานประกอบการดานคาสงคาปลีกมีจํานวนลดลงอยางตอเนื่อง โดยในชวง 5 ป (ป 2550–2554)  

มีสถานประกอบการเหลืออยูที่ 11,989 แหง แรงงานภาคการคาลดลงอยางตอเนื่องโดยในป 2557          

มีสัดสวนแรงงานภาคการคาตอแรงงานทั้งหมดอยูที่รอยละ 15.23 

๒. ดานสังคม  ไดแก ประเด็นยุทธศาสตร ดานการศึกษา การพัฒนาสงัคม  การพฒันา 

สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินจากขอมลูสถิติตัวชี้วัดดานสังคมที่สําคัญ แสดงผลการติดตาม

การพัฒนาดานสังคมไดดังนี ้

1) โครงสรางประชากร  

 ในป 2557 จังหวัดฯ มีจํานวนประชากรรวม 2,620,517 คน โดยสวนใหญเปน 

ประชากรวัยทํางาน จํานวนครัวเรือนลดลง แตมีความหนาแนนของประชากรคอนขางคงที่ โดยในป 2557   

มีความหนาแนนประชากรเทากับ 126.38 คน/ตร.กม. สัดสวนคนจนเพิ่มสูงขึ้นทุกป โดยในป 2557         

มีประมาณรอยละ 17.43  ของประชากรทั้งจังหวัด  

2) การทํางาน 

 กําลังแรงงานของจังหวัดมีจํานวนลดลงในขณะที่อัตราการวางงานกลับเพิ่มสูงขึ้น แรงงาน 

สวนใหญยังไมไดรับความคุมครองในระบบประกันสังคม แตมีการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น โดยในป 2557      

มีสัดสวนแรงงานในระบบฯ อยูที่รอยละ 22.28 

3) การศึกษา  

     ดานการศึกษาของจังหวัดฯ ในป 2558 มีจํานวนนักเรียน 218,490 คน จํานวน 

หองเรียน13,109 หอง และมีครู 13,552 คน จํานวนนักเรียนเฉลี่ยตอหองลดลง ป 2558 อยูที่ 16.67 

คน และอัตราสวนครู 1 คน ตอนักเรียน 16.12 คน  

4) รายไดรายจายภาคครัวเรือน  

รายไดเฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยป 2558 อยูที่ประมาณ 

 22,479 บาทตอเดือน รายจายเฉลี่ยและเงินออมของครัวเรือนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเชนเดียวกับรายไดเฉลี่ย 

โดยป 2558 สัดสวนเงินออมคิดเปน รอยละ 28.52 ของรายได  

5) การสาธารณสุข  

จํานวนบุคลากรทางการแพทยในภาพรวมของป 2558 มีจาํนวนรวมลดลง โดยแพทยม ี

 758 คน คิดเปนสัดสวนแพทยตอประชากร 3,421 คน มีสถานพยาบาล 46 แหง โดยมีสัดสวน

สถานพยาบาลตอประชากร 56,375 คน ในกลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง 5 โรคสําคัญของคนไทย พบวาจํานวน

ผูปวยเพิ่มมากขึ้น   ทุกป โดยมีจํานวนผูปวยโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด รองลงมาคือโรคเบาหวาน และ
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โรคหัวใจ  พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลและยาสูบ เปนในทิศทางที่ดีขึ้นคือมีอัตราการบริโภคฯ    

ที่ลดลงทุกป 

6) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

กลุมคดีอาญาที่นาสนใจของจังหวัด มีการรับแจงความลดลง แสดงใหเห็นถึงการแกไข 

ปญหาสังคม สรางความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินดีขึ้น ทั้งนี้คดีสวนใหญเกี่ยวกับการยักยอกทรัพย 

คดีฉอโกง และการโจรกรรมรถจักรยานยนต กลุมคดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ มีจํานวนรับแจงลดลงเชนกัน 

และยังมีการจับกุมไดจํานวนใกลเคียงกัน ทั้งนี้ มีคดีการฆาผูอื่นโดยเจตนา และการชิงทรัพย ที่รับแจงขึ้นมาก

เปนอันดับตน 

 3. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม ไดแก  ประเด็นยุทธศาสตรสานตอแนวทาง

พระราชดําริ และการอนุรั กษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม จากขอมู ลสถิติตั วชี้ วัดด าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สําคัญ แสดงผลการติดตามการพัฒนาได  ดังนี้ 

1)  ทรัพยากรปาไม และนํ้า  

   พื้นที่ปาไมมีสัดสวนรอยละ 14.68 ของพื้นที่จังหวัดฯ ทั้งหมด โดยจํานวนพื้นที่ปาไมของ

จังหวัดในป 2557 มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย ปริมาณน้ําตนทุนของจังหวัดฯ มีเพียงพอตอความตองการ

ใชในแตละป ทั้งนี้ ความตองการใชน้ําเพื่อระบบนิเวศน รอยละ 46 และมีความตองการใชน้ําของจังหวัดฯ 

สวนใหญเปนความตองการใชน้ําเพื่อการเกษตร คิดเปนรอยละ 28 ของความตองการใชนํ้าทั้งหมด 

2)  ภัยธรรมชาติ 

   ภัยแลง เปนภัยธรรมชาติที่ประชาชนตองประสบในทุกป ทั้งนี้ในป 2557 มีจํานวนประสบ

ภัยหนาวมากที่สุด 1.9 ลานบาท รองลงมาคือ ภัยแลง 712,087 คน และอุทกภัย 79,312 คน ดานมูลคา

ความเสียหาย ไมมีมูลคาความเสียหายจากภัยหนาว แตในป 2557 มีมูลคาความเสียหายจากภัยแลง  

78 ลานบาท จากอุทกภัย 70 ลานบาท และจากอัคคีภัย 59 ลานบาท  

3)  สิ่งแวดลอม 

   มีปริมาณขยะในป 2557 เทากับ 826,451 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา และมีปริมาณ  

นํากลับมาใชใหมคิดเปนรอยละ 2.99 จากปริมาณขยะทั้งหมด คุณภาพน้ําผิวดินอยูในเกณฑพอใชตั้งแตป 

2554 - 2557 มีการปลอยกาซเรือนกระจกลดลงจากปที่ผานมา โดยในป 2557 มีการปลอยกาซ ประมาณ  

4.6   ลานตัน คิดเปนอัตราการปลอยกาซฯ ตอมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด เทากับ 29.14 ตัน/ลานบาท 

4)  การใชพลังงานไฟฟา และเชื้อเพลิง  

   อัตราการใชไฟฟาภาคครัวเรือนตอประชากรเพิ่มขึ้นตอเนื่องทุกป โดยในป 2557 อยูที่ 

437.27 กิโลวัตต-ชั่วโมงตอคน สวนในภาคที่ไมใชครัวเรือนมีอัตราการใชไฟฟาตอ GPP เพิ่มขึ้นตอเนื่องทุกป 

โดยในป พ.ศ.2557  อยูที่ 16,124.24 กิโลวัตต-ช่ัวโมงตอลานบาท อัตราการใชน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อ

ยานพาหนะตอประชากรขยับเพิ่มขึ้นตั้งแตป 2555 จนถึงป 2557 อยูที่ 380.96 ลิตรตอคน สวนใน

ภาคอุตสาหกรรมมีอัตราการใชน้ํามันเชื้อเพลิงตอ GPP ตอภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจากป 2556 โดยในป 

2557 มาอยูที่ 374.34 ลิตรตอลานบาท 
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3.  สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผานมาและแนวทางการแกไข 

      3.1  ปญหาและอุปสรรค 

๑. องคกรปกครองสวนทองถิ่น ยังขาดรูปแบบการติดตามประเมินผลที่สามารถนําเสนอผลการ 

พัฒนาไดอยางชัดเจน และขาดตัวช้ีวัดที่ระบุถึงผลสําเร็จของการดําเนินงาน ที่เปนผลงานสําคัญจากการพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๒. ขาดระบบการจัดเก็บขอมูลที่ดี หลายหนวยงานยังไมทราบวาขอมูลที่ควรจัดเก็บมีอะไรบาง  

ขาดองคความรูที่เหมาะสมในการปฏิบัติ  ขาดองคความรูในการวิเคราะหขอมูล 

๓. การประสานแผนระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น ยังไมนําไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม 

องคการบริหารสวนจังหวัดยังมิไดนําโครงการตาง ๆ ไปสูการพัฒนาที่เปนรูปธรรม และการจัดสงขอมูลไปยัง

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ยังไมมีการแจงผลการพิจารณา มายังองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ประกอบกับหวงเวลาในการจัดทําแผนพัฒนาระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นและแผนพัฒนา

จังหวัด ที่ผานมาเปนคนละชวงเวลา ทําใหการประสานแผนฯ ไมบรรลุวัตถุประสงค 

๔. ปญหาความตองการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ยังมีอยูเปนจํานวนมาก งบประมาณใน 

การพัฒนาไมเพียงพอ 

๕. ขาดระเบียบวิธีปฏิบัติในการประสานแผนระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ในแตละป 

ออกมาเปนหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  และมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในทุกป ทําใหขาดการจัดเกบ็

ขอมูลที่จะประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพ 

      3.2  การดําเนินงานที่ผานมา 

              ไดรวบรวมผลการพฒันาจากขอมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ

องคการปกครองสวนทองถิ่น (E-Plan) 

      3.3  แนวทางการแกไข 

๑. ควรกําหนดวิธีรายงานผลการดําเนินงาน และองคกรทีร่ับผิดชอบในการติดตามและ 

ประเมินผลที่ชัดเจน เพือ่ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถประเมินผลการพฒันาในภาพรวมและเห็นทิศ

ทางการพัฒนา 

๒. กําหนดรปูแบบการรายงานที่แสดงใหเห็นถึงความกาวหนาในการเบิกจายเงินและตองม ี

การกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลที่แสดงใหเห็นถึงผลสําเร็จของโครงการอยางมปีระสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลและคุมคาควบคูกันไป 

๓. กําชับและติดตามเพื่อใหผูมหีนาที่ติดตามประเมินผลทุกระดบั ดําเนินการรวบรวมขอมูล 

การรายงานผลฯ  เพื่อนําไปวิเคราะหผลการดําเนินงานในภาพรวมเพือ่ใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่น 
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สวนที่  2 

ยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา 
 
 

1. แผนยุทธศาสตรชาติ  20  ป  (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

1. ความมั่นคง 
1.1   การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก 

ประเทศในทุกระดับทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล 
       1.2  ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและการเมือง 
       1.3 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยที่ 

เขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน 
       1.4 ระบบการเมืองที่มั่นคงเปนกลไกที่นําไปสูการบริหารประเทศที่ตอเนื่องและโปรงใสตามหลกั 

ธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความ
เขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน 

       1.5 ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดที่ 
มั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีที่อยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

2.  ความมั่งค่ัง 
     2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องจนเขาสูกลุมประเทศ รายไดสูงความ

เหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากขึ้น 
     2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูงสามารถสรางรายไดทั้งจากภายในและภายนอก

ประเทศสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการ
คมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจมีบทบาทสําคัญใน ระดับภูมิภาคและ ระดับโลก
เกิดสายสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง 

     2.3 ความสมบูรณในทุน ที่จะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่อง ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญาทุน
ทางการเงิน ทุนที่เปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3.  ความยั่งยืน 
              3.1 การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอ
สิ่งแวดลอม จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน 
              3.2 การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคม
โลกซึ่งเปนที่ยอมรับรวมกัน ความอุดมสมบูรณขอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความ
รับผิดชอบตอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชนสวนรวม 

     3.3 มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน
ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาในระดับอยางสมดุล มีเสถียรภาพ 
และยั่งยืน 
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อนาคตประเทศไทย ป  2579  :  รวมมือกันขับเคลื่อนประเทศใหกาวไปสู.......... 
 

1. เศรษฐกจิและสังคมไทยมีการพัฒนาอยางมั่นคงและยั่งยืน โดย สถาบันหลักของชาติดํารงอยู 
อยางมั่นคงเปนจุดยึดเหนี่ยวของสงัคม มีความสามัคคีของคนในชาติมีความสงบและอยูรวมกันอยางสันติสุขใน
ทุกพื้นที่ และมีระดับรายไดในกลุมประเทศรายไดสูง ประเทศไทยมีบทบาทสําคัญในภูมิภาคและโลก 

2. ระบบเศรษฐกิจเปน Trading Nation และฐานเศรษฐกิจดจิติัล ที่มีการเติบโตอยางม ี
คุณภาพ มีเสถียรภาพ แขงขันบนฐานการพัฒนานวัตกรรม และมีฐานการผลิตบริการ และลงทุนที่เชื่อมโยงใน
อาเซียน เพื่อใหประเทศไทยเขาสูการมีรายไดสูงภายในป 2579 และกลายเปนประเทศพัฒนาแลว โดย 

2.1   ภาคเกษตร พัฒนามุงสูความมั่นคงและปลอดภัยดานอาหารและเปนฐานการผลิต  
bio-bases ที่สาคัญ และผลิตภาพการผลิตสูง 

2.2   ภาคอุตสาหกรรม ยกระดบัศักยภาพฐานอุตสาหกรรมเดิม พัฒนาอุตสาหกรรม 
อนาคตใหเปนฐานรายไดใหม โดยมุงสูการเปนศูนยกลางการผลิต การคา และการลงทุนในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคอาเซียน เชน ศูนยการผลิตรถยนตและชิ้นสวนและศูนยทดสอบและวิจัยพฒันารถยนตและชิ้นสวนของ
เอเชีย ศูนยกลางการผลิตพลังงาน/วัสดุชีวภาพของภูมิภาคอาเซียน ศูนยกลางการผลิตอุตสาหกรรมดิจิตอล 
เปนตน 

2.3   ภาคบริการ ยกระดับศักยภาพ/คุณภาพธุรกจิบริการเดิม และสงเสรมิธุรกจิบริการ 
อนาคตใหเปนฐานรายไดใหม โดยมุงสูการเปนศูนยกลางการลงทุนและการใหบริการของภูมิภาคอาเซียน เชน 
ศูนยกลางการใหบริการสุขภาพของภูมิภาคอาเซียน เมืองหลวงแหงการทองเที่ยวและบริการของอาเซียน 
ศูนยบริการทางการเงิน การศึกษานานาชาติ และบริการดานโลจิสติกส เปนตน 

2.4   วิสาหกิจและการดําเนินธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอมเขมแข็ง เปนฐานการ 
ผลิตและบริการทีส่ําคัญของประเทศ 

3. คนไทยในอนาคต มีศักยภาพในการรวมกันพัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบทการ 
พัฒนาในอนาคต มีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญามีทกัษะวิเคราะหอยางมเีหตผุล มีการเรียนรูตลอดชีวิต มี
ภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง มจีิตสํานึกวัฒนธรรมที่ดีงาม รูคุณคาความเปนไทย และมีความรับผิดชอบ เปน
รากฐานทีม่ั่นคงของชุมชนสงัคม รักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย 

4. สังคมไทยเปนสังคมที่เปนธรรม มีความเหลื่อมล้ํานอย อัตราความยากจนต่ํา มีการกระจาย 
โอกาสการเขาถึงทรัพยากรการสรางฐานอาชีพ บริการทางสังคมที่มีคุณภาพและกระบวนการยุติธรรมอยาง
ทั่วถึง โดยที่ประชาชนทุกชวงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอยูดีมีสุข ไมคอรัปชั่น 

5. เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจ 
สีเขียวระดบัการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดต่ํา มีพื้นทีส่ีเขียวใหญขึ้นประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและการ
บริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

6. การบริหารภาครัฐ โปรงใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบไดอยางเปนธรรมและ 
ประชาชนมีสวนรวม มีการกระจายอํานาจและแบงภารกจิรบัผิดชอบที่เหมาะสมระหวางสวนกลาง ภูมิภาคและ
ทองถิ่น 
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กรอบแนวทางที่สําคัญของยุทธศาสตร 
 

ยุทธศาสตร กรอบแนวทางท่ีสําคัญ 
1. ยุทธศาสตรดานความ
มั่นคง 

(1) การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ 
(3) การปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 
(4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล 
(5) การพฒันาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมอืระหวางประเทศทุก
ระดับ 
(6) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศและกองทัพ 
(7) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ รักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และการปกปองรักษาผลประโยชนแหงชาติ
ทางทะเล รวมทั้งเสริมสรางความมั่นคงทางอาหารพลังงาน และน้ํา 
(8) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบ
มากขึ้น 

2.ยุทธศาสตรดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน 

(1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแก รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสรางความ
เชื่อมั่น สงเสริมการคาและการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน และพัฒนาประเทศสู
ความเปนชาติการคาเพื่อเปนศูนยกลางการคาและไดประโยชนจากหวงโซมูลคา
ในภูมิภาคเพิ่มขึ้น 
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ ภาคเกษตร ไดแก เสริมสรางฐานการผลิต
การเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของภาค
เกษตร พัฒนาสินคาเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแขงขัน และสงเสริม
เกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูรูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ
รวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่ เขมแข็งภาคอุตสาหกรรม พัฒนา
อุตสาหกรรมศักยภาพ ไดแก พัฒนาอุตสาหกรรมสงออกที่มีศักยภาพสูง สราง
ความเขมแข็งใหกับผูประกอบการไทย และพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพใน
อนาคต เปนตน และภาคบริการ พัฒนายกระดับผลิตภัณฑการทองเที่ยว ผลักดัน
ประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ และสงเสริมธุรกิจบริการที่
มีศักยภาพ 
(3) พัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ไดแก พัฒนาทกัษะและองคความรู
ของผูประกอบการไทย พฒันาและยกระดับผลิตภาพแรงงานเพื่อสงเสริมขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ พฒันาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาด
ยอมสูสากล ยกระดับศักยภาพของสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภณัฑ (OTOP) ไทย
ใหกาวไกลสูสากล และพัฒนาวสิาหกิจชมุชนและสถาบันเกษตรกร  
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง โดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน พฒันาพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก พัฒนาระบบเมือง
ศูนยกลางความเจริญของประเทศ และพฒันาคลสัเตอรอุตสาหกรรมและบริการที่
มีศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศ  
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ยุทธศาสตร กรอบแนวทางท่ีสําคัญ 
2.ยุทธศาสตรดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน 
(ตอ) 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ในดานการขนสง ความมั่นคงและ
พลังงาน ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา 
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกจิโลก สรางความเปนหุนสวนการ
พัฒนา กับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ สงเสริมให
ประเทศไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ สงเสรมิความรวมมือกับภูมิภาค
และนานาชาติในการสรางความมั่นคงดานพลงังาน อาหาร สิ่งแวดลอม และ
การบริหารจัดการภัยพิบัติ สงเสริมบทบาทการเปนผูประสานประโยชนในการ
เชื่อมโยงและสรางความสมดลุของความสมัพันธของประเทศไทยกับกลุม
อํานาจทางเศรษฐกจิตางๆ เพิ่มบทบาทและการมสีวนรวมของไทยในองคการ
ระหวางประเทศในการผลักดันการพฒันาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค สนับสนุน
การเปดการคาเสรี และสรางองคความรูดานการตางประเทศตอสวนตางๆ 
และสาธารณชนไทย 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพคน 

(1) การพฒันาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนบัสนุนการเจริญเตบิโตของ
ประเทศ โดยพัฒนาเริม่ตั้งแตในครรภและตอเนือ่งไปตลอดชวงชีวิต  
(2) การยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูให มีคุณภาพ เทาเทียมและ
ทั่วถึง 
(3) การสรางเสรมิใหคนมสีุขภาวะที่ดี 
(4) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยใหเอื้อตอการพัฒนาคน 

4. ยุทธศาสตรดานการสราง
โอกาสความเสมอภาคและ
เทาเทียมกันทางสังคม 

(1) การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกจิและ
สังคม 
(2) การพฒันาระบบบรกิารและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตในสังคมสงูวัย 
(4) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและ
ความเขมแข็งของชุมชน 
(5) การพฒันาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนบัสนนุการพัฒนา 
 

5. ยุทธศาสตรดานการสราง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(1) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ  
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้ง  25  ลุมน้ํา เนนการ
ปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในทุกภาคเศรษฐกิจ 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
(6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม 



ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  จังหวัดนครราชสีมา  (พ.ศ. 2561 – 2564) สวนที่ 2 - 6 
   
 

 
 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

หลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
๑. ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อยางตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11  
๒. คนไทยใหเปนพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมีลักษณะสําคัญ 5 ประการไดแก มีความ 

เชี่ยวชาญเฉพาะดาน มีทักษะในการคิดเชิงสังเคราะหมีความคิดสรางสรรคมีความเคารพในความแตกตาง และ
มีจุดยืนทางจริยธรรม 

๓. ชุมชน ภาคประชาสังคมภาคเอกชนและภาครัฐรวมกันพัฒนาประเทศบนหลักการ รวมคิด รวมทํา  
รวมรับผิดชอบ และรวมรับผลประโยชนจากการพัฒนา 

๔. มีการพัฒนาเชิงบูรณาการระหวางหนวยงานที่ยึดพื้นที่เปนหลัก 
๕. ปรับปรุงกฎหมายและกฎ ระเบียบตางๆ ใหเอื้อตอการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกระดับ 

เปาหมายสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
๑. คนไทยทุกคนมีคุณภาพสามารถปรับตัวรองรับสังคมสูงวัยและบริบทการพัฒนาในอนาคต โดย 

1) คาดัชนีการพัฒนามนุษยไมต่ํากวา 0.8 คะแนน 
2) IQ เฉลี่ยไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 100  
3) รอยละ 70 ของเด็กไทยมีคะแนน EQ ไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 
4) ผลคะแนนสอบ PISA ในแตละวิชาไมต่ํากวา 500 
5) สัดสวนของผูผานการทดสอบมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานเพิ่มขึ้น 

๒. สังคมมีความเหลื่อมล้ํานอยลงโดย 
1) รายไดเฉลี่ยตอหัวของกลุมประชากรรอยละ 40 ที่มีรายไดต่ําสุด เพิ่มขึ้นไมต่ํากวา รอยละ  15  /ป 
2) การถือครองสินทรัพยทางการเงินของกลุมประชากรรอยละ 40 ที่มีรายไดตํ่าสุดเพิ่มขึ้น 
3) สัดสวนประชากรที่อยูใตเสนความยากจนลดลงเหลือรอยละ 7.4 

 

ยุทธศาสตร กรอบแนวทางท่ีสําคัญ 

6. ยุทธศาสตรดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

(1) การปรบัปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 
(2) การพฒันาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
(3) การปรบัปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสรางของหนวยงานภาครัฐ ใหมี
ขนาดที่เหมาะสม 
(4) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบรูณาการ 
(5) การพฒันาระบบบรหิารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการ
ปฏิบัติราชการ 
(6) การตอตานการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
(7) การปรบัปรุงแกไขกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคบัใหมคีวามชัดเจน 
ทันสมัย เปนธรรม และสอดคลองกบัขอบงัคับสากลหรอืขอตกลงระหวาง
ประเทศ ตลอดจน พัฒนาหนวยงานภาครัฐและบุคลากรทีม่หีนาที่เสนอ
ความเห็นทางกฎหมายใหมีศักยภาพ 
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๓. มีระบบเศรษฐกิจท่ีเขมแข็งและแขงขันได  โดย 
1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 5 โดยมีรายไดตอหัวเปน 8,200ดอลลาร สรอ. 
2) มีอันดับความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งประเมินโดย IMD ใหอยูใน 

กลุม 1  ใน 25 ของประเทศแรก มีรายไดจากการทองเที่ยวไมต่ํากวา 3 ลานลานบาท 
3) เกษตรกรมีรายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเปน 59,460 บาทตอครัวเรือน 
4) พื้นที่การทําเกษตรอินทรียที่ไดรับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้นเปน 500,000 ไร 

๔. รักษาทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมเพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับ 
สิ่งแวดลอมมีความมั่นคงอาหาร พลังงาน และนํ้าโดย 

1) เพิ่มพื้นที่ปาไมใหไดรอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ 
2) พื้นที่ปาชายเลนเพิ่มจาก 1.53 เปน 1.58 ลานไร 
3) การปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนสง ลดลงไมนอยกวารอยละ 7 

5.  มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี และเพิ่มความ
เชื่อมั่นของนานาชาติตอประเทศไทย โดย 

1) ความขัดแยงทางอุดมการณและความคิดและปญหาอาชญากรรมลดลง 
2) ประเทศไทยมีอันดับความเสี่ยงจากการกอการรายต่ํากวาอันดับที่ 20 ของโลก และมีอันดับ

ความเสี่ยงจากการโจมตีดานไซเบอรไมต่ํากวาอันดับที่ 10 ของโลก 
6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจายอํานาจ 

และมีสวนรวมจากประชาชน   โดย 
1) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใหบริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบ 

ธุรกิจของประเทศอยูในอันดับสองของอาเซียน 
2) คะแนนดัชนีภาพลักษณคอรรัปชันใหอยูสูงกวารอยละ 50 

 
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
แนวทางการพัฒนา 

1.1 การพัฒนาศักยภาพคนทุกกลุมวัยใหมทีักษะและความรูความสามารถ 
1.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและสรางสภาพแวดลอมที่เอือ้ตอการเรียนรูตลอดชีวิต 

1.3 การลดปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและสงเสริมใหคนมพีฤติกรรมสุขภาพที่ดี 

1.4 การเสรมิสรางความอยูดีมสีุขของสถาบันครอบครัวในการบมเพาะคนใหมีคุณภาพ 

1.5 การหลอหลอมคนไทยใหมีความเปนพลเมืองที่ดีตามบรรทัดฐานของสังคมและสงเสริมใหภาค

ธุรกิจทาธรุกิจเพื่อสังคม 

1.6 การสรางสภาพแวดลอมและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกบัสงัคมสูงวัย 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
แนวทางการพัฒนา 

2.1  การใหความชวยเหลือทางสังคมเพื่อเปนแตมตอแกกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40 ที่มี 
รายไดตํ่าสุด 

2.2  การพัฒนาระบบฐานขอมูลรายไดใหครอบคลุมประชากรทั่วประเทศ เพื่อขยายความคุมครอง 
ทางสังคมและการจัดสวัสดิการที่สามารถเจาะจงกลุมเปาหมายได 
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2.3  การเสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสรางความเขมแข็งการเงิน 
ฐานราก 

2.4 การกําหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้ําในสังคมและเอื้อประโยชนตอกลุมคนที่มี 
รายไดนอยใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

2.5 การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาพ 
2.6 การกระจายการใหบริการภาครัฐทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข โครงสรางพื้นฐาน และการจัด 

สวัสดิการในภูมิภาคใหมีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากร
ใหมีการกระจายตัวอยางเปนธรรม ตลอดจนการสรางปจจัยแวดลอมทางธุรกิจรวมทั้งกฎหมาย 

2.7 สงเสริมความเทาเทียมทางเพศและบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งใน 
ระดับชาติและระดับทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 

3.1  การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม 
3.2  การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 

4.1  การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
4.2  การบริหารจัดการน้ําเพื่อใหเกิดความสมดุล ยั่งยืน 
4.3  แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม 
4.4  สงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
4.5  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแกไขปญหาความขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม 
4.6  สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวตอการ 

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
4.7  บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ 
4.8  การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ความมั่นคง 
แนวทางการพัฒนา 

5.1  รักษาความมั่นคงภายใน 
5.2  พัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ 
5.3  ปองกันและแกไขปญหาการกอการราย 
5.4  การสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศดานความมั่นคง 
5.5  การรักษาความมั่นคงของชาติทางทะเล 
5.6  การรักษาความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
5.7  การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา 
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ยุทธศาสตรท่ี 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
แนวทางการพัฒนา 

6.1 ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหมีความโปรงใส  
ทันสมัย คลองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุมคา 

6.2 ปรับปรุงกระบวกการงบประมาณ และสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง 
ภาครัฐ 

6.3  เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล 
6.4  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
6.5  ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
6.6  ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัย เปนธรรม และสอดคลองกับ 

ขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
แนวทางการพัฒนา 

7.1  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสง 
7.2  การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสง 
7.3  การพัฒนาระบบโลจิสติกส 
7.4  การพัฒนาดานพลังงาน 
7.5  การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
7.6  การพัฒนาสาธารณูปการดานน้ําประปา 

ยุทธศาสตรท่ี 8 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
แนวทางการพัฒนา 

8.1  เรงสงเสริมใหเกิดสังคมนวัตกรรม และผลักดันงานวิจัยสูการใชประโยชน 
8.2  พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 

9.1  การพัฒนาภาค  (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
1) เกษตรเพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรสูมาตรฐานเกษตรอินทรียและอาหาร 

ปลอดภัย 

2) อุตสาหกรรมพฒันาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสูผลิตภัณฑที่มีมลูคาเพิม่สงู 

3) ทองเที่ยวพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรปูไปสูผลิตภัณฑทีม่ีมูลคาเพิ่มสูง 

4) น้ําเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการน้ําเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน 

5) ปาไม ฟนฟูปาไมใหอุดมสมบรูณและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ตนน้ํา 

9.2  การพัฒนาเมือง 
      จังหวัดนครราชสีมา  เมืองศูนยกลางการคาการลงทุน การบริการสุขภาพ และศูนยกลาง 

การศึกษา 
9.3  การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 
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ยุทธศาสตรท่ี 10 การตางประเทศ ประเทศเพื่อนบาน และภูมิภาค 
แนวทางการพัฒนา 

10.1  เรงพัฒนาการเชื่องโยงดานการคมนาคมขนสง โลจิสติกส และโทรคมนาคม ภายใตความ 
รวมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 

10.2  การพัฒนาและสงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจและการบริการและการ 
ลงทุนที่มีสมรรถนะสูงและเปนที่ยอมรับในภูมิภาค 

10.3  การสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ (Outward investment) เพื่อขยายฐานการ 
ผลิตการคา/การบริการ ของผูประกอบการไทยสรางผลตอบแทนจากเงินลงทุนและ Know how ของไทย และ
พัฒนาประเทศไทยไปสูการเปนชาติการคา (Trading Nation) 

10.4  มุงเปดประตูการคาและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในลักษณะหุนสวนทาง 
ยุทธศาสตรทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสอมภาคกัน 

10.5  การสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานา 
ประเทศ 

10.6  บูรณาการความรวมมือของหนวยงานตางๆ ภายในประเทศและภารกิจดานการ 
ตางประเทศ 

10.7  การเขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศระหวางภูมิภาคโดยมีบทบาทที่ 
สรางสรรคเพื่อเปนทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหวางประเทศในเวทีโลก เพื่อรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธ
ระหวางไทยและมหาอํานาจตางๆ ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค 

10.8  สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสรางความมั่นคง 

ที่มา : สํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

3. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
3.1  แผนพัฒนาภาค 

สรุปกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาค : 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

------------------------------------------------- 
สรปุสาระสําคญั 

กรอบยทุธศาสตรการพฒันาภาค 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 มาตรา 53/1  และ
มาตรา 53/2 บัญญัติใหจังหวัดและกลุมจังหวัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัดใหสอดคลอง
กับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น  
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  (สศช.)  จึงไดจัดทํากรอบยุทธศาสตรการ
พัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนจากทุกจังหวัดทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้น  เพื่อสนับสนุนจังหวัด
และกลุมจังหวัดใหสามารถใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัด 
 1.  แนวคิดและหลักการ 
  1.1  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  ใหเกิดการพัฒนาที่สมดุล
เปนธรรมและมีภูมิคุมกันตอผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ  ควบคู
กับแนวคิด “การพัฒนาแบบองครวม”  ที่ยึดคน  ผลประโยชนของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร
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พระราชทาน  เขาใจ  เขาถึง  และพัฒนา  ยึดหลักการมีสวนรวมของทุกภาคภาคีการพัฒนา  และหลัก      
ธรรมาภิบาล  เพื่อใหสังคมสมานฉันท  และอยูเย็นเปนสุขรวมกัน 
  1.2  หลักการมุงสรางความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติตาง ๆ นโยบายรัฐบาล  แผนการ
บริหารราชการแผนดิน  เพื่อสรางโอกาสทางการพัฒนาสอดคลองกับภูมิสังคมของพื้นที่  โดย 
         (1) กําหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศ  และภาครวมถึงชุมชน 
         (2) กําหนดบทบาทและยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใหสอดคลองกับศักยภาพและโอกาส
ของพื้นที่ 

 2.  ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
      ภายใตกระแสโลกาภิวัตนที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดลอมภายนอกเปนปจจัย
สําคัญตอการพัฒนาประเทศเปนผลใหจําเปนตองเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหเหมาะสม  การ
พัฒนาที่สมดุล  ดังนั้นจึงกําหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ  ดังนี้ 
      2.1  พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศใหเชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเพื่อ
เปนฐานการพัฒนาดานอุตสาหกรรม  การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร  และการทองเที่ยวของภูมิภาค
โดยเฉพาะ 
     2.1.1 พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (East West 
Economic  Corridor) เชน พื้นที่เขตเศรษฐกิจแมสอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแกน-มุกดาหาร-  แนวสะพาน
เศรษฐกิจพื้นที่  อรัญประเทศ-สระแกว-ปราจีนบุรี  พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพาน
เศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎรธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 
     2.1.2 พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต (North South Economic 
Corridor)  ไดแก  แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจ
หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแกน-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแกว-
บุรีรัมย-มุกดาหาร 
      2.2  พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหวางประเทศโดย
เนนพื้นที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต  และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน 
      2.3  พัฒนาระบบโลจิสติกสและโครงขายคมนาคมเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันเชิงพื้นที่  เชน  การพัฒนาระบบรถราง  เพิ่มประสิทธิภาพการขนสงทางน้ํา  และเพิ่มประสิทธิภาพการ
เชื่อมโยงโครงขายการคมนาคมบริเวณจุดตัด  เชน  พิษณุโลก  และขอนแกน 
      2.4  สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เพื่อรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศใหยั่งยืน  ไดแก  พัฒนาแหลงน้ําใหเพียงพอตอการเกษตร  พัฒนาสิ่งแวดลอมเมืองและแหลงอุตสาหกรรม
และการจัดใหมีการจัดการใชประโยชนที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ 

 3.  ยุทธการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
      3.1  ยุทธศาสตรการพัฒนา 
    (1) เพิ่มศักยภาพการแขงขันดานเศรษฐกิจ  โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต  
การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการดานอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว  
การตั้งองคกรรวมภาครัฐและเอกชนระดับพื้นที่เพื่อสงเสริมอํานวยความสะดวกดานการคา  การลงทุน  และ
สงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน 
    (2) สรางคนใหมีคุณภาพ  เพื่อพัฒนาคนใหมีสุขภาวะดีทั้งรางกาย  จิตใจ  และสติปญญา
รอบรู  เทากันการเปลี่ยนแปลงสามารถดํารงชีพไดอยางมีคุณภาพ 
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    (3) สรางสังคมและเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง  เพื่อสรางความมั่นคงดานอาหารแกไข  
ปญหาความยากจน  หนี้สิน  และการออมของครัวเรือน  มีสัมมนาอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแล
ครอบครัวไดอยางอบอุน 
    (4) ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ  โดยเรงอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ปา
ไมใหได 15.9 ลานไร  หรือรอยละ 25 ของพื้นที่ภาค  ปองกันการรุกพื้นที่ชุมน้ํา  พัฒนาแหลงน้ําและระบบ
ชลประทาน  ฟนฟูดิน  ยับยั้งการแพรกระจายดินเค็ม  และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโดยสงเสริมทําเกษตร
อินทรีย 
     3.2  ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด 
   -  กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1  ประกอบดวย  นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย  
สุรินทร  มุงเนนการพัฒนาระบบชลประทานใหเต็มศักยภาพการเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทน (Ethanol)  พัฒนาการทองเที่ยวทั้งการทองเที่ยวเชิงนิเวศนและอารยธรรมขอมดวยการสรางคุณคา
เพิ่มและพัฒนาเสนทาง  
     3.3  โครงการที่สําคัญ (Flagship Project) 
   (1) โครงการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียในทุงกุลารองไหเพื่อการสงออก 
   (2) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเปนประตูสูอินโดจีน 
   (3) โครงการพัฒนาเสนทางทองเที่ยวอารยธรรมขอม 
   (4) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
   (5) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนดวยระบบศึกษาทางไกล 
   (6) โครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชนเขมแข็ง 
   (7) โครงการฟนฟูลุมน้ําชีตอนบนและลุมน้ํามูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน 

3.2  แผนพัฒนากลุมจังหวัด 

   แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร) 

ตําแหนงทางยุทธศาสตร (Strategics Position) 
   1. เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย 

   2. เปนแหลงผลิตผลิตภัณฑไหมระดบัประเทศ 

   3. เปนแหลงทองเทีย่วที่มคีวามหลากหลายทัง้การทองเทีย่วอารยธรรมขอม  เชิงนเิวศน  การกีฬาที่มีชื่อเสียง 

   4. เปนประตูสูอีสาน  และเชื่อมโยงการคาชายแดนกับประเทศเพือ่นบาน 

วิสัยทัศน  (Vision) 

ศูนยกลางการเกษตรอุตสาหกรรม  ผลิตภัณฑไหม  ทองเที่ยวอารยธรรมขอม  และการคาชายแดน 

พันธกิจ  (Mission) 
1) สงเสริมการผลิตและแปรรูปขาวหอมมะล ิ

2) สงเสริมและพัฒนาการผลิตมันสําปะหลัง  เพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 

3) สงเสริมการลี้ยงโคเนื้อ  กระบือ  และแพะ  และแปรรูปเชิงคุณภาพ 

4) สงเสริมการเรียนรูสูการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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5) สงเสริมศักยภาพการผลิตและตลาดผลิตภัณฑไหม 

6) สงเสริมการทองเที่ยวใหไดรับความนิยม  และบรหิารจัดการใหมีศักยภาพ 

7) สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน  และคาขายชายแดน 

เปาประสงครวม  (Obgective) 
1) ผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัดภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 

2) รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น 

3) รายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑไหมเพิ่มขึ้น 

4) มูลคาการสงออกสินคาชายแดนเพิ่มขึ้น 

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategics  Issues) 
1) การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรปู 

2) การยกระดับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  และผลิตภัณฑไหม 

3) การสงเสรมิและพัฒนาการคาการลงทุน  และการคาชายแดน 

กลยุทธ  (Strategy) 
1) การพัฒนาขีดความสารถในการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรปูอาหาร 

1.1 พัฒนาและบรหิารจัดการน้ําเพื่อการเกษตร 

1.2 สงเสริมและพัฒนาระบบโลจสิติกสและการกระจายสินคาในภูมิภาค 

1.3 สงเสริมการบริหารจัดการพื้นทีเ่กษตรกรรมใหเหมาะสม 

1.4 ยกระดับสินคาเกษตรเขาสูระบบมาตรฐาน 

1.5 สงเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.6 สงเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตวคุณภาพสูง 

1.7 สงเสริมกระบวนการแปรรปูผลผลิตเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 

1.8 สนับสนุนใหมกีารรวมกลุมการผลิตและจําหนาย 

1.9 ยกระดับความสามารถในการแขงขันดานการตลาดสินคาการเกษตร 

2) การยกระดับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  และผลิตภัณฑไหม 

2.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 
2.2  พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยว 
2.3  พัฒนาสินคาและบริหารทางการทองเที่ยว 
2.4  พัฒนาบุคลากรทางการทองเที่ยว 
2.5  สรางความเชื่อมั่นและความปลอดภัยใหนักทองเที่ยว 
2.6  พัฒนาระบบบริหารจัดการการทองเที่ยว  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน 
2.7  เพื่อประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมใหมีคุณภาพ 
2.8  พัฒนาผลิตภัณฑไหมใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 
2.9  สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธการทองเที่ยวและผลิตภัณฑไหม 
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     3)  การสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน  และการคาชายแดน 
 3.1  สงเสริมและพัฒนาการคาชายแดน  และการลงทุนในประเทศ 
 3.2  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกส 

3.3  แผนพัฒนาจังหวัด 

            ตําแหนงทางยุทธศาสตร 
  1. เปนศูนยกลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทองเที่ยว Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 
  2. เปนศูนยกลางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  3. เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  4. เปนศูนยกลางในการปองกันภัยคุกคาม และเสริมสรางความมั่นคง เพื่อปกปองสถาบันหลักของ

ชาติ 
  5. เปนที่ตั้งของสวนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอยางยั่งยืน 
 

วิสัยทัศน จังหวัดนครราชสีมา ระยะ 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) 
 
 
       “โคราชเมืองนาอยู มุงสูนวัตกรรมใหม เกษตร อุตสาหกรรม ปลอดภัย” 
 
 
 
            เปาประสงครวม 
    1) เพื่อเพิ่มศักยภาพดานเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา 
    2) เพื่อพัฒนาสังคมใหเปนเมืองนาอยู 
    3) เพื่อเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ และลดมลพิษดานสิ่งแวดลอม 
    4) เพื่อเสริมสรางความมั่นคง ในการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคาม และปกปองสถาบันหลัก
ของชาติ 
    5) เพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
             ประเด็นยุทธศาสตร 
    1) การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
    2) ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  
    3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืน 
    4) การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน 
    5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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4. ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

      1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ   
1.1 ประสานและบริหารการจัดการน้ํา ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เมื่อป 

2538  เพื่อแกไขและปองกันปญหาอุทกภัยอยางเปนระบบ 
1.2 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสรางแหลงน้ํา  สงวนและเก็บกักน้ําเพื่อการเกษตร  เพื่อการอุปโภค

และบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพื่อแกไขปญหาน้ําทวมและน้ําแลง 
1.3 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และใหเขาใจเรื่องการใชน้ํา  และ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคุมคา 

      2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 
2.1 สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  

ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 
2.2 พัฒนาและเตรียมบุคคลดานการศึกษา ครู นักเรียน ใหเปนผูมีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตาม

มาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
2.3 สนับสนุนใหมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือและประกอบการศึกษา เปน

เครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
2.4 สงเสริมใหประชาชนไดเตรียมพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
2.5 สงเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  

     3.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 
3.1 พัฒนา ปรับปรุงพันธุพืชและเมล็ดพันธุพืชที่ดีมีคุณภาพเพื่อเกษตรกรจะไดเพิ่มผลผลิต  สงเสริม

ใหเกิดเกษตรอุตสาหกรรม  โดยรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
3.2 ลดตนทุนการผลิตและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลใหมีคุณภาพ พัฒนา

สินคาOTOPใหมีมาตรฐานสากลโดยการรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
3.3 สงเสริมและพัฒนาเครือขายผูนําดานการเกษตร อาสาสมัครเกษตร 
3.4 สงเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินคาทางการเกษตรอยางมีคุณภาพนําเครื่องจักร และ

เทคโนโลยีใหม ๆ มาใช  เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาและปริมาณสินคาคุณภาพในทองถิ่น สงเสริมการกระจายสินคา
ไปสูทั้งภายในและตางประเทศโดยการรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

3.5 สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

3.6 สงเสริมประชาชนในทองถิ่นใหมีการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ  เพื่อการบริโภค เพื่อจําหนายและเพื่อ
การอนุรักษ  โดยขอความรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

      4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
4.1 สงเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมูบานและชุมชนใหเขมแข็งเพื่อเปนผูนําการ

พัฒนาชุมชนและทองถิ่นที่มีคุณภาพ 
4.2 สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
4.3 สงเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี  เยาวชน ผูสูงอายุ   ผูพิการ ผูดอยโอกาส  

ประชาชน  และคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
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4.4 สงเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในทองถิ่น เพื่อเตรียมยกระดบั
เขาสูประชาคมอาเซียน 

4.5 ดําเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล  องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับเพื่อปองกันและ
ใหมีการปราบปรามและแกไขปญหาการเสพ  การผลิตและการจําหนายยาเสพติดในทุกระดับ 

4.6 ดําเนินการโครงการ อบจ.สัญจรเพื่อใหบริการประชาชน  และรับทราบปญหา  อุปสรรค และ
ความตองการของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนการแกไขความเดือดรอนของประชาชน 

4.7 สงเสริมและประกาศเกียรติคุณผูที่เปนแบบอยางที่ดี  และสรางคุณประโยชนตอสังคม    รวมทั้ง
จัดสรางหอเกียรติยศ  ( Hall  of   Fame )   เพื่อประกาศเกียรติคุณ  ผูมีคุณูปการ   และสรางชื่อเสียงใหแก
จังหวัดนครราชสีมา 

     5.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 
5.1 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน   และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข

หมูบาน (อสม.)  
5.2 สงเสริมและสนับสนุนใหการรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับที่มีคุณภาพและมาตรฐาน   

เพื่อใหประชาชนไดรับบริการที่ดี  ทั่วถึงและทันเหตุการณ   โดยรวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
และหนวยงาน หรือองคกรที่เกี่ยวของ 

5.3 สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ  ใหมีสุขภาพแข็งแรง   โดยใหการเรียนรู
การดูแลสุขภาพ   การออกกําลังกาย การปองกันโรค การใชยาอยางถูกตอง  การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชนและการเขารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการดานสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการ
แพทย 

     6.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
6.1 สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ใหสอดคลองกับความจําเปน

และความตองการของประชาชนในการดํารงชีวิตอยางพอเพียง 
6.2 กอสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางทั่วถึง    
6.3 ประสาน   สนับสนุน  รวมมือกับสวนราชการ   และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ๆ    เพื่อ

สนับสนุนเครื่องมือ   เครื่องจักรกล    ตลอดจนผูปฏิบัติงานที่มีความชํานาญในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
6.4  ประสานในการแกไขปญหาความเดือนรอนของประชาชนในดานสาธารณูปโภค  และสงเสริมให

ประชาชนเขาใจในการใชและรักษาสาธารณูปโภคอยางคุมคา 
6.5 ดําเนินการปรับปรุงระบบขนสง   เพื่อแกไขปญหาการจราจร    ความปลอดภัยและความเปน

ระเบียบในการใหบริการแกประชาชน 

     7.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว  ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี  และกีฬา 
7.1  พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนทองถิ่น

โคราช เพื่อการอนุรักษสืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเที่ยว 
7.2 พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวเดิม   สรางแหลงทองเที่ยวใหม รวมทั้งกิจกรรมดานการทองเที่ยว  

และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ    โดยรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด  หนวยงานและสวน
ราชการ  ตลอดจนองคกรภาคเอกชนที่เกี่ยวของ   
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7.3 สนับสนุนและสงเสริมความสามารถของผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว และสรางเครือขาย เพื่อ
พัฒนาคุณภาพสินคาและบริการ  โดยการจับคูธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินคาและขยายตลาดสินคาทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ 

7.4 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ รวมถึงการ
สรางความเปนเลิศทางดานกีฬาสูกีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ 

     8.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
8.1  ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา   เพื่อใหรองรับ

การปฏิบัติภารกิจหนาที่   ตามที่กฎหมายกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน ทั้งนี้รวมถึงการสรางความสัมพันธและแลกเปลี่ยนความรูและ  ทัศนคติในดานตางๆ  กับองคกร
ปกครองทองถิ่นในประชาคมอาเซียนและของประเทศตางๆ  ในโลก  

8.2 นําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองคกร  เพื่อใหบริการกับประชาชนใหสะดวก  
รวดเร็ว  แมนยํา  โดยยึดถือประโยชนสูงสุดของประชาชนผูรับบริการเปนสําคัญ    

8.3 สนับสนุนบุคลากรในสังกัดขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ใหไดรับการศึกษา อบรม  
การทําวิจัย  เพิ่มพูนความรู เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การทํางานใหเกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน 
และในการสื่อสารและรวมมือกับประชาคมอาเซียน 

8.4 บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  รวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ และเอกชนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น   เพื่อพัฒนาทองถิ่น   สรางประโยชนสูงสุด แกประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา  

8.5 พัฒนาระบบการบริการและอํานวยการ  แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนเปดโอกาสให
ประชาชนไดเขามีสวนรวม 

8.6 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

     9.  ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
9.1 สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติตางๆ      
9.2 สงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ หนวยงาน  มูลนิธิการกุศลและองคกรที่เกี่ยวของ 

ในการเตรียมความพรอมในการปองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัย   
9.3 สงเสริม  และสนับสนุนการติดตั้งระบบกลองวงจรปดในเขตชุมชน และสถานที่สําคัญ เพื่อสราง

ความอบอุนใจ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
9.4 สนับสนุนการฝกอบรมจัดตั้งและอบรมฟนฟูตํารวจบาน   และอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  

(อปพร.)  และอาสาสมัครอื่น ๆ เพื่อเปนกําลังสนับสนุนเจาหนาที่รัฐ  และดูแลรักษาความปลอดภัยและ
การจราจรในชุมชนหมูบาน 

9.5 สงเสริมสนับสนุนการจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 
9.6 สงเสริมสนับสนุนการปรับปรุง การแกไขปญหาการจราจร เพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกผูใชรถใช

ถนน 
9.7 สงเสริมสนับสนุนการปองกันอุบัติเหตุการใชถนน 

    10.  ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรม ชาติ  และสิ่งแวดลอม 
10.1 สงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน ในการ

พัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ํา ลุม น้ําลําคลอง  และปาไมใหมีความอุดมสมบูรณ  
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10.2 สงเสริม  สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชน  ใน
การรณรงคสรางจิตสํานึก  เพื่อปองกันและแกไขปญหา มลพิษ/มลภาวะและปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชน
ทองถิ่นทุกระดับ 

10.3 สงเสริม  สนับสนุนและสรางความรวมมือกับสวนราชการที่เกี่ยวของ  องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  ในการจัดทําระบบกําจัดขยะรวม  เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางเปนระบบ 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

1.  ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ 
2.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 
3.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 
4.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
5.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 
6.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
7.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว  ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณี  และกีฬา 
8.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
9.  ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
10.  ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม 

6. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร 

       6.1  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  (พ.ศ.  2561 – 2564) 

1.  ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ 
2.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 
3.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 
4.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
5.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 
6.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
7.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว  ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณี  และกีฬา 
8.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
9.  ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
10.  ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม 
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6.2  แผนผังยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

 

วิสัยทัศน องคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา เปนองคกรหลักในการจัดบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร 

เปาประสงค 

กลยุทธ 

แผนงาน 

ยุทธศาสตรการ
สานตอแนวทาง
พระราชดําร ิ

ยุทธศาสตรดาน
การพัฒนา
การศึกษา 

ยุทธศาสตรดาน
การพัฒนาการ

เกษตร 

ยุทธศาสตรดาน
การพัฒนาสังคม 

ยุทธศาสตรดาน
การพัฒนา
สาธารณสุข 

ยุทธศาสตรดาน
การพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน 

ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาการทองเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา 

ยุทธศาสตรดาน
การบริหารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตรดานการ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรดานการ
อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม 

ประชาชนมี
แหลงน้ําสําหรับ

การอุปโภค
บริโภคและทํา

การเกษตร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
สามารถเขาถึง

บริการ
การศึกษาท่ีมี
คุณภาพและ

มาตรฐาน และ
เกิดการเรียนรู
อยางตอเนื่อง 

ประชาชนมี
ทักษะในการ

ประกอบ
อาชีพดาน
การเกษตร 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต

ที่ดี 

ประชาชน
เขาถึงบริการ

ทาง
สาธารณสุข  
มีสุขภาพ
แข็งแรง 

ประชาชนได
ใชเสนทาง
คมนาคมที่
มาตรฐาน  

ปลอดภัยใช
งานไดดี 

ประชาชนได
รวมกิจกรรม

สงเสริม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมของ
ทองถิ่นอยาง
เหมาะสม 

ประชาชนได
มีสวนรวมใน
กิจกรรมกีฬา

และ
นันทนาการ

อยาง
เหมาะสม 

ประชาชนมี
สวนรวมใน
กิจกรรม

สงเสริมการ
ทองเที่ยว 

องคกร
ปกครองสวน

ทองถิ่นมี    
ธรรมาภิบาล  

ดีขึ้น 

ประชาชนมี
ความ

ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

สิ่งแวดลอม
และ

ทรัพยากรธรร
มชาติไดรับ

การฟนฟูและ
อนุรักษ 

1.1 ปร ะส าน แล ะ
บริหารการจัดการน้ํ า 
ตามพระราชดํารัสของ 
พระบาทสมเด็ จพระ
เจาอยูหัวฯ    เมื่อป    
2538   เพื่อแกไขและ
ปองกันปญหาอุทกภัย
อยางเปนระบบ 
1.2 พัฒนาขุดลอก       
คูคลอ งและจั ดส ร าง
แหลงน้ํา สงวนและเก็บ
กักน้ําฯ 
1.3 พัฒนาชุมชนและ
สั ง ค ม ต า ม แน ว ท า ง
ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง  

2.1  สงเสริมและพัฒนาระบบ
การศึกษา   ใหเป นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา   
2.2 พัฒนาและเตรียมบุคลากร
ดานการศึกษา นักเรียน ใหเปน
ผู มี คุ ณ ภ า พ มี ทั ก ษ ะ แ ล ะ
ศักยภาพตามมาตรฐานสากล 
รองรับประชาคมอาเซียน 
2.3 สนับสนุนใหมีการนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปน
เ ค รื่ อ ง มื อ แล ะ ป ร ะ ก อ บ
การศึกษา เปนเครื่องมือของ
ชุมชนและประชาชนทั่วไป 
2.4 สง เสริม ใหประชาชนได
เตรียมพรอมและตระหนักถึง
คว าม สํ า คั ญของก าร เข า สู
ประชาคมอาเซียนในทุกดาน 
2.5 สงเสริมการศึกษาในระบบ 
นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

 

3.1 พัฒนา ปรับปรุงพันธุพืช
และเมล็ดพันธุพืชที่ดีมีคุณภาพ  
สงเสริมใหเกิดเกษตร
อุตสาหกรรม เกิดพันธุพืชใหมๆ 
ที่มีคุณภาพสูงขึ้น ฯ 
3.2 ลดตนทุนการผลิตและเพิ่ม
มูลคาผลผลิตทางการเกษตร 
ปรับปรุงผลติผลใหมีคุณภาพ มี
มาตรฐานสากล ฯ 
3.3 สงเสริมและพัฒนา
เครือขาย  ผูนําดานการเกษตร  
อาสาสมคัรเกษตร 
3.4 สงเสริมสนับสนุนการ
ถนอมและแปรรูปสินคาทาง
การเกษตร  และเพิ่มชองทาง
การตลาด 
3.5 สนับสนุนการทํา
การเกษตรทางเลอืก ตาม
นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
3.6สงเสริมประชาชนใน
ทองถ่ินใหมีการเลี้ยงสัตว
เศรษฐกิจ  เพื่อการบริโภค เพื่อ 

4.1 สงเสริมและพัฒนาบทบาท
ของผูนําชุมชน ฯ 
4.2 สงเสริมความเขมแข็งของ
ชุมชน 
4.3 สงเสริม  พัฒนาบทบาทและ
คุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน 
สตรี  ผูสูงอาย ุ ผูพิการ  
ผูดอยโอกาส ประชาชน  และ
คุมครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน 
4.4 สงเสริมพัฒนาคุณภาพและ
ศักยภาพตามความสามารถของ
แรงงานในทองถิน่ 
4.5 ปองกันและแกไขปญหาการ
เสพ  การผลิตและการจําหนายยา
เสพติดในทกุระดับ 
4.6 ดําเนินการโครงการ  เพื่อ
ใหบริการประชาชน  และรับทราบ
ปญหา  อุปสรรค และความ
ตองการของประชาชนในพื้นที4่.7 
สงเสริมและประกาศเกยีรติคุณผูที่
เปนแบบอยางที่ด ี

5.1 พั ฒนา ศั กยภ าพ ขอ ง
อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน  (อสม.) 
5.2 สงเสริมและสนับสนุนให
การรักษาพยาบาลประชาชนใน
ทุกระดับ   ใหมีคุณภาพและ
มาตรฐา น  โดย ร วมมือกั บ
โรงพยาบาลส งเสริมสุขภาพ
ตําบล  และหนวยงาน หรือ
องคกรที่เกี่ยวของ 
5.3 ส ง เ ส ริม สุ ขภา พแล ะ
อนามัยของประชาชนในทุ ก
ระดับ   ใหมีสุขภาพแข็งแรง   
โดยใ ห ก าร เรี ย นรู ก า รดู แ ล
สุขภาพ   การออกกําลังกาย 
การปองกันโรค การใชยาอยาง
ถูกตอง การรับประทานอาหาร
ที่มีประโยชนและการเขารับการ
ตรวจสุขภาพหรือการรับบริการ
ดานสาธารณสุขตามขั้นตอน
และวิธีการทางการแพทย 

6.1 ส งเสริมสนับสนุนการวาง
ระบบการพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน ใหสอดคลองกับความ
จํา เป น และความตอ งการของ
ประชาชน   
6.2 กอสราง ปรับปรุงเสนทางการ
คมนาคมอยางทั่วถึง    
6.3 ประสานสนับสนนุ  รวมมือ
กับสวนราชการ และองคกร
ปกครองสวนทองถิน่อื่น  ๆ  
6.4  ประสานในการแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนใน
ดานสาธารณูปโภค  และสงเสริม
ใหประชาชนเขาใจในการใชและ
รักษาสาธารณูปโภคอยางคุมคา   
6.5 ดําเ นินการปรับปรุงระบบ
ขนส ง ใ นจังหวั ดนครราชสี มา    
เ พื่ อ แก ไ ขป ญ หา ก าร จ รา จ ร    
คว ามปลอดภัย และความเป น
ระเบี ย บ ในกา รให บริ ก ารแ ก
ประชาชน 

7.1  พัฒนาฟนฟูและสงเสริม
กิ จ ก ร ร ม ด า น ศ า ส น า  
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ของชุมชนทองถ่ินโคราช  
7.2 พัฒนาและฟนฟูแหล ง
ทองเที่ยวเดิม   สรางแหล ง
ทองเที่ยวใหม รวมทั้งกิจกรรม
ดานก ารท องเที่ ยว  และสิ่ ง
อํ าน วยคว าม สะ ดวกต า ง ๆ    
กระตุนเศรษฐกิจ  
7.3 ส นับส นุนและส งเส ริม
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง
ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว 
และสร า งเค รือขาย พัฒนา
คุณภาพสินคาและบริการ และ
ข ย า ย ต ล า ด สิ น ค า ทั้ ง
ภายในประเทศและตางประเทศ  
7.4 ส งเส ริมและส นับส นุน
กิจกรรมลานกีฬาและจัดการ
แขงขันกีฬาประเภทตางๆ  รวมถึงการ
สรางความเปนเลิศทางดานกีฬา 

8.1  ปรับปรุงโครงสรางการ
บริห ารงาน  ใหรอ งรับการ
ปฏิบัติภารกิจหนาที่    ตามที่
ก ฎ ห ม า ย กํ า ห น ด อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ  
8.2 นําระบบสารสนเทศมาใช
ในการบริหารงานภายในองคกร   
8.3 สนับสนุนบุคลากรในสังกัด  
ใหไดรับการศึกษา อบรม  การ
ทําวิจัย ฯ  
8.4 บู รณาการ การจัดทํ า
แผนพัฒนาทองถิ่น  รวมกั น
ระหวางหนวยงานภาครัฐ และ
เอกชนอ งค ก รปกครองส วน
ทองถ่ิน  
8.5 เปดโอกาสใหประชาชนไดเขา
มีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย  
และความตองการ ของประชาชน
ในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา   
8.6 เพิ่ มประสิ ทธิภ าพในการ
ปฏิบัติราชการ         

9.1 สงเสริมและสนับสนุนการ
ติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ 
และ ภั ยพิบั ติ ต า ง ๆ  9.2 
สงเสริม สนับสนุนและรวมมือ
กั บส วนราชการ หน วยงา น  
มูล นิธิการกุ ศลและองค กรที่
เกี่ยวของ  ในการเตรียมความ
พรอมในการป องกันภัย และ
การชวยเหลือผูประสบภัย 9.3 
สงเสริม  และสนับสนุนการ
ติดตั้งระบบกล องวงจรปดใน
เขตชุมชน และสถานที่สําคัญ 
สรางความอบอุนใจ  และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน  9.4 สนับสนุน
การฝกอบรมจัดตั้งและอบรม
ฟนฟูตํ า รวจบ าน   แล ะ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน (อปพร.)  และดูแลรักษา
ความปลอดภัยและการจราจร 

10.1 พัฒนาฟนฟูและ
อ นุ รั ก ษ ธ ร ร ม ช า ติ 
สิ่งแวดลอม  แหลงน้ํ า  
ลุมน้ําลําคลอง  และปา
ไ ม ใ ห มี ค ว า ม อุ ด ม
สมบูรณ         
10.2 รณร งคส ร าง
จิตสํานึก  การปองกัน
และแกไขปญหามลพิษ
และปญหาสิ่งแวดลอม
ของชุมชนทองถิ่นทุ ก
ระดับ    
10.3 จั ดทํ าร ะบ บ
กําจัดขยะรวม  และ
จัดการขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล 

1 . 2  ก า ร
รักษาความ
สงบภายใน 

 

2.1 
การศึกษา 

 

3.2 
การเกษตร 

 

2.3 สังคม
สงเคราะห 
 

2.2 
สาธารณสุข 

 

1.1 
บริหารงาน
ทั่วไป 

2.5  สร า ง
ค ว า ม
เขมแข็งของ
ชุมขน 

3.1 
อุตสาหกรร
มและการ
โยธา 

2.6 การ
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 

4.1  
งบกลาง 

2.4 เคหะ
และชุมชน 
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6.3  ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด   
  (พ.ศ.  2561 – 2564) 
 

1. ประชาชนมีแหลงน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคและทําการเกษตรเพิ่มขึ้น 
2. ประชาชนสามารถเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  และเกิดการเรียนรูอยาง 

ตอเนื่อง 
3. ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพ  ดานการเกษตร 
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
5. ประชาชนเขาถึงบริการทางสาธารณสุข  มีสุขภาพแข็งแรง 
6. ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน  ปลอดภัยใชงานไดดี 
7. ประชาชนไดรวมกิจกรรมสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของทองถิ่นอยางเหมาะสม 
8. ประชาชนไดมีสวนรวมในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการอยางเหมาะสม 
9. ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว 
10. องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีธรรมาภิบาลดีขึ้น 
11. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
12. สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติไดรับการฟนฟูและอนุรักษ 

7.  กรอบการประสานโครงการพัฒนา 

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด  ไดกําหนดกรอบการประสาน 
โครงการพัฒนา ที่มาจากการบูรณาการรวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และโครงการพัฒนาระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคการบริหารสวนจังหวัด  สวนราชการหรือภาคธุรกิจเอกชน  เมื่อคราวประชุม
วันที่  19  เมษายน  2559 

กรอบการประสานโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด  กําหนดกรอบการประสานโครงการ
พัฒนาที่มาจากการบูรณาการรวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นและโครงการพัฒนาระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกับองคการบริหารสวนจังหวัด  สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  โดยดําเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เรื่อง  กําหนดอํานาจและหนาที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด  ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  ดังนี้ 

๑.  โครงการพัฒนาที่ประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งแต ๒ แหงขึ้นไปไดประโยชนและไดทํา
การตกลงกันไว 
  หมายถึง  โครงการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งแต ๒ แหงขึ้นไปจะตองดําเนินการ
รวมกันเพื่อแกไขปญหาหรือตอบสนองความตองการของประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือเพื่อให
บรรลุเปาหมายในการพัฒนาในภาพรวมของจังหวัด 
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๒.  ขนาดของโครงการและงบประมาณในการดําเนินโครงการพัฒนา 
  หมายถึง  โครงการพัฒนาที่มีขนาดของโครงการใหญ  ใชงบประมาณจํานวนมากและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถดําเนินการได  โดยโครงการดังกลาวอาจสงผลในภาพรวมของการพัฒนาในระดับ
จังหวัด 

๓.  ความซับซอนของโครงการ  ที่ตองใชความชํานาญเปนพิเศษ 
  หมายถึง  โครงการพัฒนาที่ตองใชเทคนิคในการดําเนินการตามโครงการคอนขางสูงหรือเปน
โครงการพัฒนาที่ตองใชผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการกํากับดูแลหรือเปนที่ปรึกษาในการดําเนินโครงการถึงจะ
บรรลุผลตามเปาหมายของโครงการ 

๔.  โครงการที่กระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ  สภาพแวดลอม  และสภาพภูมิสังคม 
  หมายถึง  โครงการพัฒนาที่ดําเนินการแลวอาจสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สภาพแวดลอมทําใหสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลง  หรืออาจสงผลกระทบตอสภาพภูมิสังคม  วัฒนธรรม  จารีต
ประเพณี  สภาพความเปนอยูตามปกติของประชาชนในวงกวางเกินพื้นที่รับผิดชอบขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

๕.  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมของจังหวัด 
  หมายถึง  การปองกันบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดในวงกวาง  เชน  อุทกภัย  วาตภัย  ธรณีพิบัติ  
ไฟปา  ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองรวมมือปองกันภัยดังกลาว  หรือภัยอันเกิดจากการกระทําของมนุษย
ตอชีวิตและทรัพยสิน  การกอความไมสงบ  การทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  การตัดไมทําลายปา  
หรือภัยอันเกิดจากยาเสพติด  เปนตน 

๖.  อํานาจหนาที่ของสวนราชการหรืออํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  หมายถึง  การดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของสวนราชการ  หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามที่กฎหมายกําหนด 

๗.  องคประกอบอื่นๆ ของสภาพพื้นที่ตามความจําเปน 
  หมายถึง  ความแตกตางในดานสภาพภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  สภาพแวดลอมทางกายภาพและ
ชีวภาพ  ที่สงผลใหการดําเนินโครงการพัฒนาตองปรับเปลี่ยนไปตามสภาพดังกลาวตามความจําเปน 
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การติดตามและประเมินผล
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สวนที่  3 

การตดิตามและประเมินผล 
 

1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 

 ตลอดระยะเวลาที่ผานมา  องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดใหความสําคัญกับการพฒันาดานโครงสราง

พื้นฐาน  เสนทางคมนาคมขนสงสินคาการเกษตร  พัฒนาปจจัยหลักดานการเกษตรอยางตอเนือ่ง  คือการ

พัฒนาแหลงน้ํา  เพราะจะเปนการสรางรายไดใหกบัคนในจงัหวัด  ควบคูกับงานการพัฒนาสังคม  เพื่อลดความ

เหลื่อมล้ํา  เพิ่มสัดสวนการนําขยะไปใชใหมใหสูงขึ้น  เพื่อใหคุณภาพชีวิตของคนในจังหวัดดีข้ึน 

 2.  สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 

        2.1  รวมยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  จํานวน  334  แหง  
โครงการที่อยูในแผนที่อนุมัติเปนงบประมาณดําเนินการ  ในปงบประมาณ   2557 - 2559 
 

ลําดับ ยุทธศาสตร 
จํานวนงบประมาณ  

คิดเปน % 
จํานวนโครงการ 

คิดเปน % 
ป  2557  -  2559 

ป  2557  -  
2559 

1 การสานตอแนวทางพระราชดําริ 350,150,160.59 7.17 416  1.72 

2 การพัฒนาการศึกษา 697,268,549.79 14.28 2,208  9.11 

3 การพัฒนาการเกษตร 60,771,186.57 1.24 558  2.30 

4 การพัฒนาสังคม 1,005,173,054.70 20.58 3,512  14.50 

5 การพัฒนาสาธารณสุข 96,818,101.56 1.98 1,178  4.86 

6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 1,503,297,293.39 30.78 6,160  25.43 

7 การทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา 

290,696,683.02 5.95 3,102  12.81 

8 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 777,821,171.76 15.93 5,728  23.65 

9 การรักษาความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพยสิน 

37,218,811.53 0.76 735  3.03 

10 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

64,317,027.47 1.32 627  2.59 

รวม 4,883,532,040.38 100.00 24,224  100.00 

ขอมูลอางอิง E – Plan รายงานการนําเขาขอมูล (แผน) A10 รายงานผลการดําเนินโครงการองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น จงัหวัดนครราชสีมา จํานวน 334 แหง  ปงบประมาณ 2557  -  2559 
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จากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดนครราชสีมา จาก

ขอมูล E – plan จากทองถิ่นทั้งหมด 334 แหง คิดเปนรอยละ 100 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจงัหวัด

นครราชสีมา การวิเคราะหโครงการในการพัฒนาทองถิ่น โดยใชยุทธศาสตรขององคการบรหิารสวนจังหวัด

นครราชสีมาเปนกรอบจัดโครงการบรรจเุขายุทธศาสตร บางทองถิ่น จะมียุทธศาสตรการพัฒนาที่เหมือนกับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น บางสวนจะมียุทธศาสตรในการพัฒนาเปนของทองถิ่นของตนเอง ดังนั้น การ

วิเคราะหโครงการเพื่อสรุปเขาเปนยุทธศาสตรใดยุทธศาสตรหนึ่ง จะตองพิจารณาวา โครงการในยุทธศาสตรนั้น

น้ําหนักโครงการเขายุทธศาสตรใดมากทีสุ่ด โครงการตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะอยูครบทุก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น อยางเชน ยุทธศาสตรการบรหิารราชการใหมีประสทิธิภาพคุณภาพ จัดใหอยูใน

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสวัสดิการสงัคม จัดใหอยูในยุทธศาสตร

ดานการพัฒนาสังคม ยุทธศาสตรสงเสริมศาสนาและวฒันธรรม  ยุทธศาสตรนันทนาการหรือกีฬา จัดใหอยูใน

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

เศรษฐกจิ จัดใหอยูในยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร เปนตน 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 

2557  -  2559  โดยใชขอมูลยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 10 

ยุทธศาสตรดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

จังหวัดนครราชสมีา ที่ดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ หรือยุทธศาสตรที่มี

โครงการที่ใกลเคียงกับยทุธศาสตรนี้ ดําเนินโครงการในปงบประมาณ 2557  -  2559   จํานวน 416 

โครงการ การดําเนินโครงการใชงบประมาณ 350,150,160.59 บาท จากโครงการพัฒนาที่ดําเนินการ

ทั้งหมด 24,224 โครงการ  ใชงบประมาณดําเนินการทัง้สิ้น 4,883,532,040.38 บาท คิดเปนรอยละ 

1.72 ของโครงการทั้งหมด คิดเปนรอยละ 7.17 ของงบประมาณที่ดําเนินโครงการพัฒนาในยทุธศาสตรการ

สานตอแนวทางพระราชดําร ิ

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด

นครราชสีมา ที่ดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา หรือยุทธศาสตรที่มโีครงการที่

ใกลเคียงกับยทุธศาสตรนี้ ดําเนินโครงการในปงบประมาณ 2557  -  2559   จํานวน  2,208  โครงการ 

การดําเนินโครงการใชงบประมาณ 697,268,549.79 บาท จากโครงการพฒันาที่ดําเนินการทัง้หมด 

24,224 โครงการ  ใชงบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น 4,883,532,040.38 บาท  คิดเปนรอยละ 9.11 ของ

โครงการทั้งหมด คิดเปนรอยละ 14.28 ของงบประมาณทีด่ําเนินโครงการพฒันาในยุทธศาสตรดานการพฒันา

การศึกษา 

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด

นครราชสีมา ที่ดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร หรือยุทธศาสตรทีม่ีโครงการที่
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ใกลเคียงกับยทุธศาสตรนี้ ดําเนินโครงการในปงบประมาณ 2557  -  2559  จํานวน 558 โครงการ การ

ดําเนินโครงการใชงบประมาณ 60,771,186.57 บาท จากโครงการพัฒนาที่ดําเนินการทั้งหมด 24,224 

โครงการ  ใชงบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น 4,883,532,040.38 บาท คิดเปนรอยละ 2.30 ของโครงการ

ทั้งหมด คิดเปนรอยละ 1.24 ของงบประมาณที่ดําเนินโครงการพัฒนาในยทุธศาสตรดานการพฒันาการเกษตร 

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด

นครราชสีมา ที่ดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการพัฒนาสงัคม หรอืยุทธศาสตรที่มีโครงการที่ใกลเคียง

กับยุทธศาสตรนี้ ดําเนินโครงการในปงบประมาณ 2557  -  2559  จํานวน 3,512  โครงการ การดําเนิน

โครงการใชงบประมาณ 1,005,173,054.70 บาท จากโครงการพัฒนาที่ดําเนินการทั้งหมด 24,224 

โครงการ  ใชงบประมาณดําเนินการทัง้สิ้น 4,883,532,040.38 บาท คิดเปนรอยละ 14.50 ของโครงการ

ทั้งหมด คิดเปนรอยละ 20.58 ของงบประมาณที่ดําเนินโครงการพัฒนาในยทุธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด

นครราชสีมา ที่ดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข หรอืยุทธศาสตรที่มีโครงการที่

ใกลเคียงกับยทุธศาสตรนี้ ดําเนินโครงการในปงบประมาณ 2557  -  2559  จํานวน  1,178  โครงการ 

การดําเนินโครงการใชงบประมาณ 96,818,101.56 บาท จากโครงการพฒันาที่ดําเนินการทั้งหมด 

24,224 โครงการ  ใชงบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น 4,883,532,040.38 บาท คิดเปนรอยละ  4.86 ของ

โครงการทั้งหมด คิดเปนรอยละ 1.98 ของงบประมาณทีด่ําเนินโครงการพฒันาในยุทธศาสตรดานการพฒันา

สาธารณสุข 

6. ยุทธศาสตรดานการพฒันาโครงสรางพื้นฐาน โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

จังหวัดนครราชสมีา ที่ดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน หรือยุทธศาสตรที่มี

โครงการที่ใกลเคียงกับยทุธศาสตรนี้ ดําเนินโครงการในปงบประมาณ 2557  -  2559   จํานวน  6,160 

โครงการ การดําเนินโครงการใชงบประมาณ 1,503,297,293.39 บาท จากโครงการพฒันาที่ดําเนินการ

ทั้งหมด 24,224 โครงการ  ใชงบประมาณดําเนินการทัง้สิ้น 4,883,532,040.38 บาท คิดเปนรอยละ  

25.43 ของโครงการทัง้หมด คิดเปนรอยละ 30.78 ของงบประมาณที่ดําเนินโครงการพฒันาในยุทธศาสตร

ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

7. ยุทธศาสตรดานการพฒันาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา โครงการพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจงัหวัดนครราชสีมา ที่ดาํเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการพฒันาการ

ทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา หรอืยุทธศาสตรทีม่ีโครงการที่ใกลเคียงกบัยุทธศาสตรนี้  

ดําเนินโครงการในปงบประมาณ 2557  -  2559  จํานวน 3,102 โครงการ การดําเนินโครงการใช

งบประมาณ 290,696,683.02 บาท จากโครงการพฒันาที่ดําเนินการทัง้หมด 24,224 โครงการ  ใช

งบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น 4,883,532,040.38 บาท คิดเปนรอยละ 12.81 ของโครงการทั้งหมด คิด
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เปนรอยละ 5.95 ของงบประมาณที่ดําเนินโครงการพัฒนาในยุทธศาสตรดานการพฒันาการทองเที่ยวศาสนา-

วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 

8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

จังหวัดนครราชสมีา ที่ดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี หรือยุทธศาสตรที่

มีโครงการที่ใกลเคียงกบัยุทธศาสตรนี้ ดําเนินโครงการในปงบประมาณ 2557  -  2559   จํานวน 5,728 

โครงการ การดําเนินโครงการใชงบประมาณ 777,821,171.76 บาท จากโครงการพัฒนาที่ดําเนินการ

ทั้งหมด 24,224 โครงการ  ใชงบประมาณดําเนินการทัง้สิ้น 4,883,532,040.38 บาท คิดเปนรอยละ 

23.65  ของโครงการทั้งหมด คิดเปนรอยละ 15.93  ของงบประมาณที่ดําเนินโครงการพฒันาในยุทธศาสตร

ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี

9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โครงการพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ที่ดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน หรือยุทธศาสตรที่มีโครงการที่ใกลเคียงกับยุทธศาสตรนี้  ดําเนินโครงการในปงบประมาณ 

2557  -  2559  จํานวน  735  โครงการ การดําเนินโครงการใชงบประมาณ  37,218,811.53  บาท 

จากโครงการพัฒนาที่ ดําเนินการทั้ งหมด  24,224 โครงการ  ใช งบประมาณดํา เนินการทั้ งสิ้ น 

4,883,532,040.38 บาท  คิดเปนรอยละ 3.03  ของโครงการทั้งหมด   คิดเปนรอยละ 0.76 ของ

งบประมาณที่ดําเนินโครงการพัฒนาในยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

10. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โครงการพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ที่ดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือยุทธศาสตรที่มีโครงการที่ใกลเคียงกับยุทธศาสตรนี้  ดําเนินโครงการ

ในปงบประมาณ 2557  -  2559   จํานวน 627  โครงการ การดําเนินโครงการใชงบประมาณ  

64,317,027.47  บาท จากโครงการพัฒนาที่ดําเนินการทั้งหมด 24,224 โครงการ  ใชงบประมาณ

ดําเนินการทั้งสิ้น 4,883,532,040.38 บาท  คิดเปนรอยละ 2.59 ของโครงการทั้งหมด คิดเปนรอยละ 

1.32   ของงบประมาณที่ดําเนินโครงการพัฒนาในยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

3.  ขอเสนอแนะในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดใน

อนาคต 

 3.1  ผลกระทบนําไปสูอนาคต 

       ในอนาคตควรมุงเนนพัฒนาเสนทางคมนาคมใหมีความทั่วถึง  พัฒนาแหลงน้ําเพื่อสนับสนุนการ

แกไขปญหาความยากจน พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน เพิม่ประสทิธิภาพและแปรรปูสินคาไปสู

สินคาชนิดใหมที่มมีูลคาสูง  สงเสริมอาชีพตางๆ พัฒนาการทองเที่ยว เพื่อใหประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น พัฒนา

สังคม และสงเสริมการมสีวนรวมในการอนรุักษสิง่แวดลอมและการจัดการขยะ  ใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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 3.2  ขอเสนอแนะ  ผลจากการนํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดไปใช 

1. ควรพัฒนางานประสานแผนระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนรปูธรรม  สามารถ 

นําไปสูการปฏิบัต ิ

2. ผูบริหารและเจาหนาที่ตองใหความสําคญักับการประสานแผนอยางจรงิจงั  และพยายาม 

ทําใหแผนพฒันาประสบความสําเรจ็ตามที่ตั้งเปาหมายไว 

3. ควรพัฒนาระบบการประสานแผนและระบบงบประมาณ  การเงิน  การคลัง  เพื่อใหการ 

ประสานแผนบรรลุวัตถุประสงค 

4. ปจจัยดานงบประมาณ  สงผลตอการจัดทําและขบัเคลือ่นยทุธศาสตรใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ 

ยิ่งขึ้น  โดยจะสงผลดีในแงการดําเนินงานตามยทุธศาสตร 

5. ปจจัยดานการเมือง  สงผลตอความสําเรจ็ในการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น  พรอมทัง้ยัง 

สงผลตอการดําเนินการ  การเมืองมผีลตอความชัดเจนและความตอเนื่องของการกําหนดนโยบายเพื่อการ

ประสานแผน 

6. การประสานแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  สวนราชการควรปรับให 

สอดคลองคูขนาน  เพื่อเชื่อมโยงงานและงบประมาณไดจริงในทางปฏิบัต ิ

7. ควรปรับโครงสรางการบริหารงานใหเหมาะสมกบับริบทของงาน 

      

 
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

อํานาจหนาท่ีองคการบริหารสวนจังหวัด 



พระราชบัญญัต ิ
องคการบรหิารสวนจังหวัด 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 
                    

  
ภูมิพลอดลุยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
เปนปที่ ๕๒ ในรัชกาลปจจุบัน 

หมวด ๔ 
อํานาจหนาที่ขององคการบรหิารสวนจังหวัด 

                    
  

มาตรา ๔๕ องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการภายในเขตองคการ
บริหารสวนจังหวัด ดังตอไปนี้ 

(๑) ตราขอบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย 
(๒) จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด

ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
(๓) สนับสนุนสภาตําบลและราชการสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น 
(๔) ประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ของสภาตําบลและราชการสวนทองถิ่น

อื่น 
(๕) แบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกสภาตําบลและราชการสวนทองถิ่นอื่น 
(๖) อํานาจหนาที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. 

๒๔๙๘ เฉพาะภายในเขตสภาตําบล 
(๗) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(๗ ทวิ) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
(๘) จัดทํากิจการใดๆ อันเปนอํานาจหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นอื่นที่อยูในเขตองคการ

บริหารสวนจังหวัด และกิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการสวนทองถิ่นอื่นรวมกันดําเนินการหรือใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๙) จัดทํากิจการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปน
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด 

บรรดาอํานาจหนาที่ใดซึ่งเปนของราชการสวนกลาง หรือราชการสวนภูมิภาคอาจมอบให
องคการบริหารสวนจังหวัดปฏิบัติได ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๔๕/๑ การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด ตองเปนไป

เพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับวาดวยการนั้น และหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
 



กฎกระทรวง  พ.ศ.2541 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองคการบรหิารสวนจังหวัด  พ.ศ. 2540  อาศัยอํานาจตามความใน

มาตรา  6  และมาตรา  45  (8)  แหงพระราชบญัญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ.  2540  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไวดังตอไปนี้ 

ใหกิจการดังตอไปนี้เปนกิจการที่ราชการสวนทองถิ่นอื่นสมควรใหองคการบริหารสวนจังหวัด รวม
ดําเนินการ หรือใหองคการบริหารสวนจงัหวัดจัดทํา  
     1.  จัดใหมีน้ําเพือ่อุปโภค บริโภค  และการเกษตร 
      2.  กําจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 
     3.  บําบัดน้ําเสีย 
     4.  บํารงุรกัษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
     5.  วางผงัเมอืง 
     6.  จัดใหมีและบํารงุรกัษาทางบก ซึ่งอยางนอยตองเปนทางหลวงชนบทตามกฎหมายวาดวยทางหลวง 
     7.  จัดใหมีและบํารงุรกัษาทางน้ํา 
     8.  จัดใหมีทาเทียบเรือ  ทาขาม  ที่จอดรถ และตลาด 
     9.  ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    10.  รักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
    11.  จัดการศึกษา ทํานุบํารุงศาสนา และบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น หรือ
วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
    13.  จัดใหมีการสังคมสงเคราะหและการสาธารณูปการ 
    14.  ปองกันและบําบัดรกัษาโรค 
    15.  จัดตั้งและบํารงุสถานพยาบาล 
    16.  สงเสริมการทองเที่ยว 
    17.  สงเสริมและแกไขปญหาการประกอบอาชีพ 
    18.  กิจการที่ไดมีการกําหนดไวในแผนพฒันาจงัหวัดและแผนพัฒนา  องคการบริหารสวนจังหวัด 



พระราชบัญญัต ิ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

                    
ภูมิพลอดลุยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน 

หมวด ๒ 
การกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ 

                    
  
มาตรา ๑๗ ภายใตบังคับมาตรา ๑๖ ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาที่ในการ

จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
(๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตาม

ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
(๒) การสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น 
(๓) การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 
(๔) การแบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 
(๕) การคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(๖) การจัดการศึกษา 
(๗) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๘) การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น 
(๙) การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
(๑๐) การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
(๑๑) การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
(๑๒) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ 
(๑๓) การจัดการและดูแลสถานีขนสงทั้งทางบกและทางน้ํา 
(๑๔) การสงเสริมการทองเที่ยว 
(๑๕) การพาณิชย การสงเสริมการลงทุน และการทํากิจการไมวาจะดําเนินการเองหรือ

รวมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ 
(๑๖) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมตอระหวางองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นอื่น 
(๑๗) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
(๑๘) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น 
(๑๙) การจัดใหมีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
(๒๐) การจัดใหมีพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ 
(๒๑) การขนสงมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 
(๒๒) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 



(๒๓) การจัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอยในจังหวัด 
(๒๔) จัดทํากิจการใดอันเปนอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่อยูในเขต 

และกิจการนั้นเปนการสมควรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นรวมกันดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวน
จังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

(๒๕) สนับสนุนหรือชวยเหลือสวนราชการ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนา
ทองถิ่น 

(๒๖) การใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่น 

(๒๗) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
(๒๘) จัดทํากิจการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปน

อํานาจและหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด 
(๒๙) กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ

กําหนด 
 

 
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เรื่อง กําหนดอํานาจ และ
หนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด  ลงวันท่ี  13 สิงหาคม 2546 

เพื่อใหการดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ขององคการบรหิารสวนจังหวัดในเขตจังหวัด 
เปนไปดวยความเรียบรอย ไมเกิดความซ้ําซอนในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอื่นในจงัหวัด จึงสมควรกําหนดลักษณะของอํานาจหนาที่และความรบัผิดชอบขององคการบรหิารสวน
จังหวัดข้ึน  
            อาศัยอํานาจตามมาตรา 12 (15) และมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จึงประกาศกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบขององคการบรหิารสวนจงัหวัดไว 
ดังตอไปนี ้
            ขอ 1 ลักษณะของการดําเนินงานขององคการบรหิารสวนจังหวัดในการใหบรกิารสาธารณะในเขต
จังหวัด 
                     (1) ดําเนินงานในโครงการที่มีขนาดใหญทีเ่กินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นใน
เขตจังหวัด 
                     (2) เปนการดําเนินงานที่ปรากฏถึงกจิกรรมที่เปนภาพรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
จังหวัด ที่มุงตอประโยชนของทองถิ่นหรือประชาชนเปนสวนรวม และไมเขาไปดําเนินงานทีอ่งคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่นในจังหวัดสามารถดําเนินการไดเอง 
                     (3) เขาไปดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการในลักษณะที่มีความคาบเกี่ยวตอเนือ่งหรือมีผู
ที่ไดรับประโยชนในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากกวา 1 แหงขึ้นไป 
             ขอ 2 ในการดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ขององคการบริหารสวนจงัหวัด ตามขอ 1 องคการ
บรหิารสวนจังหวัดควรจะดําเนินการเพื่อใหเปนไปในลักษณะดังนี ้คือ 
                     (1) การจัดทําแผนพฒันาทองถิ่นของตนเองและประสานการจัดทําแผนจังหวัด โดยการสราง
และพัฒนาระบบการประสานแผนการพฒันาทองถิ่นในจังหวัดเพื่อนําไปสูการใชจายงบประมาณในการพฒันา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความสมดุลยและคุมคาทางเศรษฐกจิ 



                     (2) การกอสรางและบํารงุรกัษาโครงการทีเ่ปนโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญหรือมีการ
เกี่ยวเนื่องกันหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรอืในลักษณะที่เปนเครือขายหลักในการเชื่อมโยงกับแผนงาน
โครงการที่ดําเนินการโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในจงัหวัด 
                     (3) การจัดการศึกษา สาธารณสุข การสงัคมสงเคราะห การพฒันาคุณภาพชีวิตใหกับ
ประชาชนในระดบัจังหวัด และไมเปนการซ้ําซอนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในจงัหวัด โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อขยายศักยภาพและมุงตอผลสมัฤทธิ์ในการพัฒนาการศกึษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในจังหวัด 
                     (4) การสงเสรมิจารีต ประเพณี วัฒนธรรม การทองเที่ยว การสงเสริมการลงทุน และ
พาณิชย กรรมของจังหวัด 
                     (5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดบัจงัหวัด โดยเฉพาะอยางยิ่ง การ
ทําหนาทีเ่ปนองคกรหลกัในการกําจัดมลูฝอย สิ่งปฏิกูลรวม การดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวมใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นในจงัหวัด 
                     (6) ใหบรกิารดานเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกล บุคลากร แกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอื่นในเขตจังหวัด 
                     (7) ดําเนินการตามภารกิจที่ไดรับการถายโอนภารกิจตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ
กําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งกจิกรรมถายโอนที่
องคการบรหิารสวนจังหวัด “มีหนาที่ที่ตองทํา” 
             ขอ 3 การสนบัสนุนงบประมาณใหแกราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค จะกระทําไดแตเฉพาะกรณีที่
อยูในอํานาจหนาที่ขององคการบรหิารสวนจังหวัดที่จะตองดําเนินการเอง แตไมสามารถดําเนินการเองได 
เนื่องจากเปนงานปฏิบัติซึ่งจะตองใชเทคนิควิชาการสงู และหนวยงานของรัฐนั้นมีความสามารถทีจ่ะดําเนินการ
ไดดีกวา และผลของการใหการสนับสนุนนั้นจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานตามอํานาจหนาที ่ขององคการ
บรหิารสวนจังหวัด 
                     การสนับสนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในจังหวัด จะกระทําไดในกรณีที่เรงดวน
และจําเปนหากไมดําเนินการจะกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอประชาชน 
                     การใหการสนบัสนุนแกประชาคม องคกรประชาชน ควรเปนไปในลักษณะของการสงเสริม
ความสามารถดําเนินการ โดยใชศักยภาพของตนเองในการบรหิารจัดการในลักษณะของการรวมคิด รวมทํา 
รวมรบัผลประโยชน โดยไมใหการสนบัสนุนในลักษณะของการใหสิง่ของ หรือการเขาไปดําเนินการแทน  
             ขอ 4 หากมปีญหา ขอขัดของ ในการดําเนินงานตามอํานาจและหนาที่ขององคการบริหารสวน
จังหวัดตามที่กําหนดไวในขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ใหผูวาราชการจงัหวัดทําหนาที่ในการวินิจฉัยและดําเนินการ
ตามประกาศน้ี 



ประกาศคณะกรรมการการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
เรื่อง หลักเกณฑในการสนับสนุนขององคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  และองคการบริหารสวนตําบลใน
การใหบริการสาธารณะ  ลงวันที่  23 พฤศจิกายน 2552 

      เพื่อประโยชนแกประชาชนในทองถิ่นทีจ่ะไดรบับริการสาธารณะ และเพื่อใหเกิดความรวมมือและ
ชวยเหลือในการจัดทําบริการสาธารณะระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น สวนราชการ หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐ สมควรกําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบรหิารสวนตําบล อาจสนบัสนุน
งบประมาณและการดําเนินการอื่นๆ  แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรอืสวนราชการ หรอืหนวยงานอื่นของรฐั 
เพื่อประโยชนในการจัดทําบรกิารสาธารณะไดตามความสามารถของตน  
                อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 12 (15)  มาตรา 16 (31)  และมาตรา 17 (29) แหง
พระราชบัญญัตกิําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542  คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงประกาศกําหนดหลักเกณฑการ
สนับสนุนขององคการบรหิารสวนจงัหวัด  เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะแก
องคการปกครองสวนทองถิ่นอื่น สวนราชการ หรือหนวยงานอื่นของรัฐไว ดังตอไปนี ้ 
                ขอ 1  องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบรหิารสวนตําบล อาจสนบัสนุน
งบประมาณใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น สวนราชการ หรือหนวยงานอื่นของรัฐในจังหวัดในภารกจิดาน
การศึกษาหรือดานการสาธารณสุขได ตามหลักเกณฑและเงือ่นไขที่กําหนดไวในประกาศน้ี  
                ภารกิจอื่นนอกจากภารกจิดานการศึกษาหรือดานการสาธารณสุข องคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
วรรคหนึ่งจะสนับสนุนได เมื่อไดรบัความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัดเปนรายกรณีไป  
                ขอ 2  การสนับสนุนงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามขอ 1  จะกระทําไดตอเมื่อ  
                        (1) ภารกิจทีจ่ะสนบัสนุนจะตองเปนภารกิจที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นผูสนับสนุน  
                        (2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นผูสนับสนุน ตองกําหนดโครงการอันเปนภารกจิหลักของ
ตนเองตามแผนพัฒนาทองถิ่นทีก่ําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณรายจายเพิ่มเติมเสียกอน 
แลวจึงสนับสนุนงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น สวนราชการ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ  
                        (3) การใหการสนบัสนุนงบประมาณแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น สวนราชการ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ ตองคํานึงถึงสถานะทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นผูสนับสนุนดวย  
                ขอ 3  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น สวนราชการ หรือหนวยงานอื่นของรฐัที่ขอรับการ
สนับสนุนเสนอโครงการทีจ่ะขอรบัการสนบัสนุนตอองคการบรหิารสวนจังหวัด เทศบาล หรอืองคการบริหารสวน
ตําบล ที่จะใหการสนบัสนุนแลวแตกรณ ี พรอมทั้งเหตผุลและรายละเอียดวาโครงการมงีบประมาณไมเพียงพอใน
การดําเนินการและมีความจําเปนตองไดรับการสนับสนุน  
                การเสนอขอรบัการสนบัสนุนตามวรรคหนึง่ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น สวนราชการ หรอื
หนวยงานอื่นของรัฐที่ขอรับการสนับสนุนตองแสดงใหเห็นถงึกิจกรรมในโครงการที่เสนอ โดยแบงสวนทีผู่รบัการ
สนับสนุนมีงบประมาณของตนเองและสวนที่จะขอรบัการสนับสนุนใหชัดเจน  
                ขอ 4  เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นผูสนับสนุนเห็นสมควรสนับสนุนโครงการตามขอ 3 ใหนํา
โครงการนั้นบรรจุไวในขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจาํปหรอืขอบญัญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  
                ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินและมีความจําเปนตองดาํเนินการตามโครงการโดยดวนจะไมดําเนินการตาม
วรรคหนึ่งก็ได แตใหรายงานการสนบัสนุนดังกลาวตอคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัดทราบดวย  



                ขอ 5 การสนบัสนุนขององคการบริหารสวนจังหวัด ใหสนับสนุนเปนเงิน บุคลากร วัสดุครุภัณฑ และ
ปรับปรงุ ซอมแซม หรือกอสรางอาคาร ตลอดจนสิ่งกอสรางอื่น ไดไมเกินรอยละสบิของรายไดของปงบประมาณที่
ผานมาโดยไมรวมเงินอุดหนุนจากรฐั  
                การคํานวณวงเงินงบประมาณตามวรรคหนึ่ง ใหรวมถึงงบประมาณที่สนบัสนุนใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่น สวนราชการ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ในเขตจังหวัดดวย  
                การสนับสนุนตามวรรคหนึง่ จะสนับสนุนโดยใชงบประมาณของตนและดําเนินการแทนก็ได  
                ขอ 6  การสนับสนุนของเทศบาล  
                        (1) เทศบาลขนาดใหญอาจสนบัสนุนเปนเงินเพื่อใหใชจายในดานบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และ
การปรับปรงุซอมแซมอาคารหรือสิ่งกอสรางอื่นไดมาเกินรอยละสองของรายไดของปงบประมาณทีผ่านมาโดยไม
รวมเงินอุดหนุนจากรฐั  
                        (2) เทศบาลขนาดกลางและเทศบาลขนาดเล็กอาจสนับสนุนเปนเงินเพื่อใหใชจายในดาน
บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑและการปรับปรุงซอมแซมอาคารหรอืสิ่งกอสรางอื่นไดไมเกินรอยละสามของรายไดของ
ปงบประมาณทีผ่านมาโดยไมรวมเงินอุดหนุนจากรฐั  
                ขนาดของเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล  
                ขอ 7  การสนับสนุนขององคการบริหารสวนตาํบลใหสนบัสนุนเปนเงินเพื่อใหใชจายในดานบุคลากร 
วัสดุ ครุภัณฑ และการปรับปรงุซอมแซมอาคารหรือสิ่งกอสรางอื่นไดไมเกินรอยละหาของรายไดของปงบประมาณ
ที่ผานมาโดยไมรวมเงินอุดหนุนจากรัฐ 
                ขอ 8  กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใด มีความจําเปนตองสนบัสนุนงบประมาณในโครงการใด
เกินอัตราหรอืไมอาจดําเนินการตามหลักเกณฑทีก่ําหนดไวในขอ 5  ขอ 6 และขอ 7 ใหเสนอตอ
คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัดเปนผูพจิารณา
อนุมัติเปนรายกรณีไป 
         ขอ  9  หนวยงานที่รับการสนับสนุนมหีนาที่ตองรายงานผลการดําเนินการตามที่ไดรบัการ
สนับสนุนตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นผูสนับสนุน  ในการนี้  องคกรปกครองสวนทองถิ่นผูสนบัสนุนตองติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานที่รบัการสนบัสนุนและเปดเผยผลการดําเนินงานดงักลาวตอ
สาธารณชน 



แนวทาง / หลักเกณฑในการบูรณาการ 
  แผนงาน/โครงการที่จะเสนอบรรจุเขา 

  แผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
  (พ.ศ. ๒๕61 – 2564) 

 
     

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ลําดับที ่ ยุทธศาสตร ลักษณะของโครงการ เอกสารประกอบการเสนอขอโครงการ 
1 สานตอแนวทางพระราชดําริ 

(พัฒนาแหลงน้ํา) 
1.๑  ปรับปรุงหรือพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค  บริโภค/การเกษตร  การ
แกปญหาภัยแลง/แกไขปญหาอุทกภัย 
     (๑)  แหลงน้ําที่มีความคาบเกี่ยวหรือใชประโยชนหลาย อปท. เชน  ขุดลอก
หนองน้ําและคลองธรรมชาติ  ประชาชนไดประโยชน  มากกวา  1  อปท.ขึ้นไป 
     (๒)  เปนโครงการที่เชื่อมโยงกันระหวางแผนงานของแตละ อปท. (เปนแหลงน้ํา
ที่เกิดจากการบูรณาการการจัดทําแผนพัฒนารวมกันของ อปท. ที่มีความสอดคลอง
กับแผนพัฒนาสี่ปของทั้ง ๒ องคกร) 
     (๓)  เกิดวิกฤติเรงดวนที่จําเปนเรงดําเนินการแกไขปญหา 
     (4)  มีความคุมคาและเกิดประโยชนแกประชาชนโดยตรง 
     (5)  อปท. ในพื้นที่รับผิดชอบไมสามารถดําเนินการเองได 
 

1. โครงการที่จะเสนอขอใหมีรายละเอียดตาม
แบบฟอรม ผ.03, รายละเอียดโครงการ  และ  
    -  ระบุจุดพิกัด  ภาพถาย แผนที่แสดงที่ตั้ง แสดง
ขอบเขตที่จะดําเนินการ 
    
    

  

2 การพัฒนาการศึกษา 2.1  การสงเสริมการจัดการศึกษาในทองถิ่น 
     (๑)  เปนการรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น / หนวยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ 
     (๒)  เปนโครงการที่มีการดําเนินการในภาพรวมของจังหวัด / อําเภอ 
     (๓)  มีความคุมคาและเกิดประโยชนแกประชาชนโดยตรง 
     (๔)  การดําเนินงานไมซ้ําซอนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 
 

1. โครงการที่จะเสนอขอใหมีรายละเอียดตาม
แบบฟอรม ผ.03 , รายละเอียดโครงการ   

3 ดานการพัฒนาการเกษตร 3.1  การสงเสริมพัฒนาการเกษตร 
     (๑)  เปนการรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น / หนวยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ / ดําเนินการในรูปกลุมตางๆ 
     (๒)  เปนโครงการที่มีการดําเนินการในภาพรวมของจังหวัด / อําเภอ 
     (๓)  มีความคุมคาและเกิดประโยชนแกประชาชนโดยตรง 
     (๔)  การดําเนินงานไมซ้ําซอนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 
 

1. โครงการที่จะเสนอขอใหมีรายละเอียดตาม
แบบฟอรม  ผ.03 , รายละเอียดโครงการ   



 
 

ลําดับที่ ยุทธศาสตร ลักษณะของโครงการ เอกสารประกอบการเสนอขอโครงการ 
4 ดานการพัฒนาสังคม 4.1  การสงเสริมพัฒนากลุมอาชีพ 

     (๑)  เปนการรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น / หนวยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ / ดําเนินการในรูปกลุมตางๆ เชน กลุมพัฒนาสตรีอําเภอ กลุมผูสูงอายุ
อําเภอ กลุมผูดอยโอกาส กลุมผูพิการ 
     (๒)  เปนโครงการที่มีการดําเนินการในภาพรวมของจังหวัด / อําเภอ 
     (๓)  มีความคุมคาและเกิดประโยชนแกประชาชนโดยตรง 
     (๔)  การดําเนินงานไมซ้ําซอนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 

1. โครงการที่จะเสนอขอใหมีรายละเอียดตาม
แบบฟอรม  ผ.03 , รายละเอียดโครงการ   

5 ดานการพัฒนาสาธารณสุข ๕.๑  การเสริมสรางสุขภาพของคนในทองถิน่  ไดแก 
     การปองกันโรคระบาด  เชน ไขหวัดนก  ไขเลือดออก  ฯลฯ 
     (๑)  เปนการรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น / หนวยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ 
     (๒)  เปนโครงการที่มีการดําเนินการในภาพรวมของจังหวัด / อําเภอ 
     (๓)  มีความคุมคาและเกิดประโยชนแกประชาชนโดยตรง 
     (๔)  การดําเนินงานไมซ้ําซอนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 

1. โครงการที่จะเสนอขอใหมีรายละเอียดตาม
แบบฟอรม  ผ.03 , รายละเอียดโครงการ 

6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 6.๑  การกอสรางถนน/ปรับปรุงซอมแซมถนน 
     (๑)  เปนถนนที่มีความเชื่อมตอคาบเกี่ยวระหวาง อปท. ตั้งแต ๒ อปท. ขึ้นไป 
     (๒)  เปนโครงการที่เชื่อมโยงกันระหวางแผนงานของแตละ อปท. (เปนถนนที่
เกิดจากการบูรณาการการจัดทําแผนพัฒนารวมกันของ อปท. ที่มีความสอดคลอง
กับแผนพัฒนาสี่ปของทั้ง ๒ องคกร) 
     (๓)  มีความคุมคาและเกิดประโยชนแกประชาชนโดยตรง 
     (๔)  อปท. ในพื้นที่รับผิดชอบไมสามารถดําเนินการเองได 
 
 

1. โครงการที่จะเสนอขอใหมีรายละเอียดตาม
แบบฟอรม  ผ.03 , รายละเอียดโครงการ  และ 
    -   ระบุจุดพิกัด  ภาพถาย แผนที่แสดงที่ตั้ง         
แสดงขอบเขตที่จะดําเนินการโครงการ 
    -  แบบฟอรมขอมูลเบื้องตนโครงการ 
2. ระบุชื่อถนน/สายทางที่จะดําเนินการใหชัดเจน 
(คาบเกี่ยว/ผานพื้นที่ใดบาง) 
3. หากเปนถนนที่อยูในความรับผิดชอบของ อบจ. 
นครราชสีมา  ใหระบุสายทางจุดพิกัดและเสนทางจุดที่
จะดําเนินการโดยละเอียด 
4.  หากเปนถนนของ อปท. รับผิดชอบ/ไดรับถายโอน
จากหนวยงานอื่นใหระบุเพิ่มมาดวย 

 
 



 
 
 

ลําดับที่ ยุทธศาสตร ลักษณะของโครงการ เอกสารประกอบการเสนอขอโครงการ 
  6.2  ถนนที่อยูในความรับผิดชอบ / ถนนถายโอนขององคการบริหารสวนจังหวัด

นครราชสีมา 
 

ถนนที่อยูในความรับผิดชอบของ อบจ.นครราชสีมา  
ใหระบุสายทางและเสนทาง/จุดที่จะดําเนินการ  จุด
พิกัดโดยละเอียดเพื่อความสะดวกในการสํารวจพื้นที่
ของสายทาง 

  6.3  การกอสรางสะพาน 
     (๑)  เปนสะพานที่อยูบนเสนทางที่มีความเชื่อมตอคาบเกี่ยวระหวาง อปท. ตั้งแต 
๒ อปท. ขึ้นไป  
     (๒)  เปนโครงการที่เชื่อมโยงกันระหวางแผนงานของแตละ อปท. (เปนสะพานที่
เกิดจากการบูรณาการการจัดทําแผนพัฒนารวมกันของ อปท. ที่มีความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาสี่ปของทั้ง ๒ องคกร) 
     (๓)  มีความคุมคาและเกิดประโยชนแกประชาชนโดยตรง 
     (๔)  อปท. ในพื้นที่รับผิดชอบไมสามารถดําเนินการเองได 

1. โครงการที่จะเสนอขอใหมีรายละเอียดตาม
แบบฟอรม ผ.03 , รายละเอียดโครงการ  และ  
   - ระบุจุดพิกัด  ภาพถาย แผนที่แสดงที่ตั้ง แสดง
ขอบเขตที่จะดําเนินการ 
   - แบบฟอรมขอมูลเบื้องตนโครงการ 

  6.4  การซอมแซมสะพาน  เปนสะพานที่อยูในความรับผิดชอบของ  อบจ.
นครราชสีมา 
 

 

7 พัฒนาการทองเที่ยว  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี  
กีฬา 

7.๑  การสงเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น 
     (๑)  เปนการรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น / หนวยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ           
     (๒)  เปนโครงการที่มีการดําเนินการในภาพรวมของจังหวัด / อําเภอ 
     (๓)  มีความคุมคาและเกิดประโยชนแกประชาชนโดยตรง 
     (๔)  การดําเนินงานไมซ้ําซอนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 

1. โครงการที่จะเสนอขอใหมีรายละเอียดตาม
แบบฟอรม  ผ.03 , รายละเอียดโครงการ   

7.2  การสงเสริมการทองเที่ยว 
     (๑)  เปนการรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น / หนวยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ           
     (๒)  เปนโครงการที่มีการดําเนินการในภาพรวมของจังหวัด / อําเภอ 
     (๓)  มีความคุมคาและเกิดประโยชนแกประชาชนโดยตรง 
     (๔)  การดําเนินงานไมซ้ําซอนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 

1. โครงการที่จะเสนอขอใหมีรายละเอียดตาม
แบบฟอรม  ผ.03 , รายละเอียดโครงการ   

 
 



 

ลําดับที่ ยุทธศาสตร ลักษณะของโครงการ เอกสารประกอบการเสนอขอโครงการ 
8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 8.1  สงเสริมประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของประชาชน 

     (๑)  เปนการรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น / หนวยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ           
     (๒)  เปนโครงการที่มีการดําเนินการในภาพรวมของจังหวัด / อําเภอ 
     (๓)  มีความคุมคาและเกิดประโยชนแกประชาชนโดยตรง 
     (๔)  การดําเนินงานไมซ้ําซอนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 

1. โครงการที่จะเสนอขอใหมีรายละเอียดตาม
แบบฟอรม  ผ.03 , รายละเอียดโครงการ   

9 รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 9.๑  การอบรม / ฝกซอมแผนการปองกันอุบัติเหตุอุบตัิภัย 
     (๑)  เปนการรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น / หนวยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ           
     (๒)  เปนโครงการที่มีการดําเนินการในภาพรวมของจังหวัด / อําเภอ เชน 
โครงการรณรงคขับขี่ปลอดภัยและฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด 
     (๓)  มีความคุมคาและเกิดประโยชนแกประชาชนโดยตรง 
     (๔)  การดําเนินงานไมซ้ําซอนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 

1. โครงการที่จะเสนอขอใหมีรายละเอียดตาม
แบบฟอรม  ผ.03 , รายละเอียดโครงการ   

10 การพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

10.๑  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     (๑)  เปนการรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     (๒)  เปนโครงการที่มีการดําเนินการในภาพรวมของจังหวัด 
     (๓)  มีความคุมคาและเกิดประโยชนแกประชาชนโดยตรง 
     (๔)  อปท. ในพื้นที่รับผิดชอบไมสามารถดําเนินการเองได 

1. โครงการที่จะเสนอขอใหมีรายละเอียดตาม
แบบฟอรม  ผ.03 , รายละเอียดโครงการ   

10.๒  การแกไขปญหาขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลรวม  การดูแลระบบกําจัดน้ําเสีย
รวมใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่อื่นในจังหวัด 
     (๑)  เปนการรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     (๒)  เปนโครงการที่มีการดําเนินการในภาพรวมของจังหวัด 
     (๓)  มีความคุมคาและเกิดประโยชนแกประชาชนโดยตรง 
     (๔)  อปท. ในพื้นที่รับผิดชอบไมสามารถดําเนินการเองได 

1. โครงการที่จะเสนอขอใหมีรายละเอียดตาม
แบบฟอรม  ผ.03 , รายละเอียดโครงการ   



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แบบฟอรมการเสนอโครงการ



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  2561 – 2564) 

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 
(ชื่อ อปท.)................................................................   

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่.............(ระบุชื่อยุทธศาสตร)................................................................................................................................. 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด................................................................................................... 

๑. ยุทธศาสตร.................................................................................................................................................................................... 
1.1 แผนงาน............................................................................................................................................................................... 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร 

งบประมาณและปที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 (บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(1) 
ลําดับที่
เรียง
ตาม
ความ
จําเปน
เรงดวน 

(2) 
ระบุชื่อ
โครงการให
สอดคลองกับที่
จะนําไปตั้ง
งบประมาณ 

(3) 
สิ่งที่คาดหวังจาก
การทําโครงการ
พัฒนา จะ
ดําเนินการอยางไร 
เชน  
-เพื่อฝกอบรม  
-เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ 
เปนตน 

(4) 
ระบุจํานวนใหชัดเจน 
เปาหมายจะกําหนด
วงเงินงบประมาณ เชน 
-อบรม กี่คน กี่รุน กี่วัน 
-ถนน กวาง ยาว หนา 
ปริมาตร 
-ครุภัณฑ ระบุ
รายละเอียด จํานวน 

(5) 
ใชกับ
โครงการ
ประเภท
ถนน 
สะพาน 
และแหลง
น้ํา  เทานั้น 

(6) 
XXXX ระบุ งปม.ของโครงการที่จะ
ดําเนินการในป 61 
(60:XXX) ระบุ งปม.ในป 60  
ที่เคยดําเนินการ 
(59:XXX) ระบุ งปม.ในป 59  
ที่เคยดําเนินการ 
(58:XXX) ระบุ งปม.ในป 58  
ที่เคยดําเนินการ 

(6) 
 

(6) 
 

(6) 
 

(7) 
ความสําเร็จ
ของโครงการที่
สามารถวัด
ประเมินผลได
สอดคลองกับ
เปาหมายที่ระบุ
ในแผน
ยุทธศาสตร 

(8) 
ผลที่ไดรับจาก
โครงการ 

(9) 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

รวม .......โครงการ - -  ................ ................ ................ ................ - - - 

 
การตั้งคาการพิมพรายละเอียดโครงการพัฒนา 
1. ใชโปรแกรม Microsoft  Excel  version : 2010 
2. ตัวอักษรใชแบบอักษร TH SarabunIT๙  ขนาดตัวอักษร 14 
3. การตั้งคาหนากระดาษ และการจัดรูปแบบการพิมพ  ( 1 โครงการตอ 1 แถว ) 
 3.1 เลื่อนลูกศรไปมุมบนซายของตาราง  คลิกขวาเลื่อนลูกศรไปที่ จดัรูปแบบเซลล... คลิกซายเพื่อเลือกจัดรูปแบบเซลล 
 3.2 เลื่อนลูกศรไปที่ การจัดแนว  เลือกการตั้งคา แนวนอน : ทั่วไป  แนวตั้ง : บน  การควบคุมขอความ : ตัดขอความ (คลิกที่ชอง) เลื่อนลูกศรไปที่ ตกลง คลิกซาย 
 3.3 เลื่อนลูกศรไปที่ บันทึก (Ctrl+S)

แบบ  ผ.03 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  2561 – 2564) 

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 
ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ 

อําเภอ............................................จังหวัด............................................... 
 

 

 
 

       ลงชื่อ....................................................เลขานุการคณะกรรมการประสานแผนฯ 
             (...................................................) 
             ปลัด............................................. 
 

       ลงชื่อ....................................................ประธานคณะกรรมการประสานแผนฯ 
             (....................................................) 
             นายก............................................. 

       ตรวจสอบขอมูลแลว  สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัด  และกรอบการประสานโครงการพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัด 

        
       ลงชื่อ……………………………………………… 
             (....................................................) 
             ทองถิ่นอําเภอ............................... 

        
       ลงชื่อ……………………………………………… 
             (....................................................) 
             นายอําเภอ.................................... 

 
หมายเหตุ  1. ใหคณะกรรมการประสานแผนฯ  ระดับอําเภอ  ประชุมพรอมกลั่นกรอง  แลวจัดลําดับความสําคัญของโครงการลงในแบบ ผ.03/1  พรอมลงลายมือชื่อใหครบตามแบบ 
              2. ใหประธานคณะกรรมการประสานแผนฯ  ระดับอําเภอ  เปนผูมีหนาที่จัดสงโครงการพัฒนาที่ขอประสาน  โดยใชเลขหนังสือของหนวยงานของประธานฯ 

 

ที่ 
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ  
อปท.  ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร  
(อปท.) 

แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร 

งบประมาณและปที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่
คาดวา

จะ
ไดรับ 

หนวยงาน
ที่ขอ

ประสาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

                
                
รวม     .....

โครงการ 
- - - ............ ............ ............ ............ - - - 

แบบ  ผ.03/1 



 

 
รายละเอียดโครงการลําดับที่........... 

 

1. ชื่อโครงการ............................................................................................. 

2. หลักการและเหตุผล 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. วัตถุประสงค 

3.1  .......................................................................................... 
3.2  ………………………………………………………………………………... 
 

4. เปาหมาย/ผลิต 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ตัวชี้วัด 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. พื้นที่ดําเนินการ  (โครงการประเภทเสนทางคมนาคมและพฒันาแหลงน้ําใหระบจุุดพิกัดเปน  UTM) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. วิธีดําเนินการ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ระยะเวลาดําเนินการ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9. งบประมาณดําเนินการ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10. ผลลัพธ/(รวมทั้งการติดตามและประเมินผล) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
11. ผูรบัผิดชอบโครงการ 

      …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบฟอรมขอมูลเบือ้งตนโครงการ 
1.  ขอมูลทั่วไป 
 1.1  ชื่อสายทาง........................................................................................................................................ 

1.2  สภาพถนน  ณ  วันที่เขาทําการสํารวจเบื้องตน  (............./............../.............)  ระบุ  วัน / เดือน / ป 
 1.2.1  ระยะทางทั้งสิ้น.....................................กม. 
 1.2.2  การกอสรางเปนถนนที่มีผิวจราจรประเภท  (ระบุประเภทถนนที่สํารวจ) 

(     )   ถนนลาดยางผิวจราจรกวางเฉลี่ย...............ม.  ไหลทางกวางขางละ.............ม.             
           ระยะทางรวม.......................กม.   
           ปงบประมาณ..................ไดรับงบประมาณกอสราง  ระยะทาง......................กม. 
           (กม............................ถึง.....................................กม.) 
           ปงบประมาณ..................ไดรับงบประมาณกอสราง  ระยะทาง.......................กม.  
           (กม............................ถึง.....................................กม.) 
(     )   ถนนคอนกรีตผิวจราจรกวางเฉลี่ย...............ม.  ระยะทางรวม.......................กม.   
           ปงบประมาณ..................ไดรับงบประมาณกอสราง  ระยะทาง......................กม. 
           (กม............................ถึง.....................................กม.) 
           ปงบประมาณ..................ไดรับงบประมาณกอสราง  ระยะทาง.......................กม.  
           (กม............................ถึง.....................................กม.) 
(     )   ถนนลูกรังผิวจราจรกวางเฉลี่ย...............ม.  ระยะทาง.......................กม.   
           (กม............................ถึง.....................................กม.) 
(     )   ถนนดินผิวจราจรกวางเฉลี่ย...............ม.  ระยะทาง.......................กม.   
           (กม............................ถึง.....................................กม.) 

  1.2.3  มีสะพานในสายทาง  จํานวน...........แหง  ประกอบดวย  (หากมีมากกวา 3 แหง ใหเพิ่มเติม) 
   แหงที่ 1  ความยาว..................ม.  ชวง  กม......................ถึง..........................กม. 
     ผิวจราจรกวาง.......................ม.  ทางเทาขางละ.......................ม. 

     สภาพการใชงาน  �  ใชงานไดดี 

       �  ควรกอสรางใหม  ความยาว....................ม. 
                     ผิวจราจรกวาง................ม.  ทางเทาขางละ..............ม. 

       �  ขอเสนออื่นๆ โปรดระบุ.............................................. 
   แหงที่ 2  ความยาว..................ม.  ชวง  กม......................ถึง..........................กม. 
     ผิวจราจรกวาง.......................ม.  ทางเทาขางละ.......................ม. 

     สภาพการใชงาน  �  ใชงานไดดี 

       �  ควรกอสรางใหม  ความยาว....................ม. 
                     ผิวจราจรกวาง................ม.  ทางเทาขางละ..............ม. 

       �  ขอเสนออื่นๆ โปรดระบุ............................................. 
 
   แหงที่ 3  ความยาว..................ม.  ชวง  กม......................ถึง..........................กม. 
      ผิวจราจรกวาง.......................ม.  ทางเทาขางละ.......................ม. 

      สภาพการใชงาน �  ใชงานไดดี 

       �  ควรกอสรางใหม  ความยาว....................ม. 
                     ผิวจราจรกวาง................ม.  ทางเทาขางละ..............ม. 

       �  ขอเสนออื่นๆ โปรดระบุ.............................................. 
 1.2.4  เขตทาง    (     )  มีเขตทางตลอดสายขางละ.........................ม.  (เฉลี่ย) 
    (     )  ไมมีมีเขตทาง 
    (     )  มีเขตทางเปนบางชวง  กวางขางละ..............ม. (กม................ถึง...............กม.) 
          กวางขางละ..............ม. (กม................ถึง...............กม.) 
          กวางขางละ..............ม. (กม................ถึง...............กม.) 



 

 1.3  ความพรอมของแบบกอสราง 
  (      )  ไมมีแบบกอสราง 
  (      )  มีแบบกอสรางแลว  ระยะทาง....................กม.  (กม................ถึง...............กม.) 
             หนวยงานที่สํารวจออกแบบ...............................................สํารวจ-ออกแบบเมื่อป พ.ศ.............. 
             ผิวจราจรประเภท...................................กวาง..................ม.  ไหลทางประเภท.......................... 
             กวางขางละ............ม.  ชื่อตามแบบ........................................................................................... 
2.  สภาพภูมิประเทศของสายทาง 
 2.1  ที่ตั้งโครงการ 
  2.1.1  จุดเริ่มตนโครงการเชื่อมสายทาง................................................................................................. 
             ซึ่งเปนถนน  (     )  ลาดยาง      (     )  ลูกรัง   ของหนวยงาน....................................... 
             ที่บริเวณบาน.........................ตําบล..........................อําเภอ..................จังหวัด.......................... 
  2.1.2  ชื่อหมูบานสายทางผาน / ประชากรผูไดรับประโยชน 
   1.  บาน...............................ตําบล..............................ชวง  กม....................ถึง  กม................... 
        ประชากร...............................ครัวเรือน 
   2.  บาน...............................ตําบล..............................ชวง  กม....................ถึง  กม................... 
        ประชากร...............................ครัวเรือน 
   3.  บาน...............................ตําบล..............................ชวง  กม....................ถึง  กม................... 
        ประชากร...............................ครัวเรือน 
   4.  บาน...............................ตําบล..............................ชวง  กม....................ถึง  กม................... 
        ประชากร...............................ครัวเรือน 
   5.  บาน...............................ตําบล..............................ชวง  กม....................ถึง  กม................... 
        ประชากร...............................ครัวเรือน 

   6.  บาน...............................ตําบล..............................ชวง  กม....................ถึง  กม................... 
        ประชากร...............................ครัวเรือน 
   7.  บาน...............................ตําบล..............................ชวง  กม....................ถึง  กม................... 
        ประชากร...............................ครัวเรือน 
   8.  บาน...............................ตําบล..............................ชวง  กม....................ถึง  กม................... 
        ประชากร...............................ครัวเรือน 

2.1.3  ทางหลวง , ทางรถไฟที่ถนนสายนี้ตัดผาน 
   1.  ที่ กม.......................สายทาง.................................(    )  ทางหลวง....................(    )  รถไฟ 
   2.  ที่ กม...................... สายทาง.................................(    )  ทางหลวง....................(    )  รถไฟ 
  2.1.4  จุดสิ้นสุดโครงการเชื่อมกับสายทาง............................................................................................ 
   ซึ่งเปนถนน  (    )  ลาดยาง      (    )  ลูกรัง    ของหนวยงาน............................................... 
   ที่บริเวณบาน.........................ตําบล.....................อําเภอ...................จังหวัด............................   
   (    )  ดานซายทาง (    )  ดานขวาทาง (    )  เชื่อมตอกัน 
  
2.2  ขอจํากัดของสภาพภูมิประเทศ  ซึ่งอาจมีผลทําใหไมสามารถดําเนินการกอสรางได 
         (    )  ไมมี  (กม.....................ถึง  กม...........................) 

         (    )  ม ี    �  ผานพื้นที่ลุมนํ้าชั้น 1 Aไมสามารถขออนุญาตคากอสรางได (กม...............ถึง  กม.............) 

              �  ผานพื้นที่ปาสงวน   (กม......................ถึง  กม.......................) 

              �  ผานพื้นที่ปา สปก.   (กม......................ถึง  กม.......................) 

              �  ผานพื้นที่ปาชายเลน   (กม......................ถึง  กม.......................) 

              �  อื่นๆ โปรดระบุ..........................................................................ตั้งแต  กม....................... 



 

 

3.  ประโยชนที่ไดรับ  (สามารถระบุประโยชนไดมากกวา 1 ขอ  การระบุประโยชนจะทําใหสามารถพิจารณาวาสายทาง 
     ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณนั้นสอดคลองกับยุทธศาสตรทั้งระดับชาติ , ระดับจังหวัด อยางไรบาง ดังนั้น  
     ขอใหระบุหรือเพิ่มเติมขอมูลใหมากที่สุด) 
 (     )  3.1  ประเภทการขนสงพืชผลทางการเกษตร 
  3.1.1  รนระยะทางในการเดินทางเฉลี่ย..............................กม. 
  3.1.2  ผานพื้นที่เพาะปลูกประเภทตางๆ  (เชน  ขาว , มันสําปะหลัง , ยาง , สม , ทุเรียน ฯลฯ) 
   ประเภท...................................................................................พื้นที่.....................ไร 
   ประเภท...................................................................................พื้นที่.....................ไร 
   ประเภท...................................................................................พื้นที่.....................ไร 
   ประเภท...................................................................................พื้นที่.....................ไร 

(     )  3.2  ประเภทการทองเที่ยว 
  3.2.1  รนระยะทางในการเดินทางเฉลี่ย.............................กม. 
  3.2.2  ชื่อสถานที่แหลงทองเที่ยวที่ไดรับประโยชน (ระบุในแผนที่สายทางดวย)................................... 
  3.2.3  จํานวนนักทองเที่ยวเฉลี่ยตอป...............................คน 
 (     )  3.3  ประเภทอื่นๆ  โปรดระบุและเพิ่มเติมขอมูล
.............................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….…… 
 
4.  หนวยงานหรือบุคคลที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
 4.1  ชื่อ..............................................................ตําแหนง........................................ตามหนังสือที่........................ 
 4.2  ชื่อ..............................................................ตําแหนง........................................ตามหนังสือที่........................ 
5.  ผานขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนา 
 (     )  5.1  มีการจัดประชุมประชาคมทองถิ่น 
 (     )  5.2  มีการรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนาปญหาความตองการและขอมูลนํามาจัดทํารางแผนฯ 
 (     )  5.3  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อพิจารณารางแผนฯ 
 (     )  5.4  มีการจัดประชุมองคกรประสานแผนพัฒนาทองถิ่นเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนฯ 
 
      

(ลงชื่อ)...............................................ผูสํารวจ 
                                                                     (...........................................) 
                                                        

(ลงชื่อ)...............................................ผูอํานวยการกองชาง 
                                                                     (..........................................  ) 
 

(ลงชื่อ)..................................................ผูบริหารทองถิ่น 
                                                                     (..........................................  ) 

  

 

 
 



นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

นายกิตติ เชาวนดี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

นายชนะชัย ชอบบัว รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  รักษาราชการแทน

ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

นางเพลินพิศ สุนทรพุทธศาสน รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

นายชนะชัย ชอบบัว รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  รักษาราชการแทน

ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ

นางขวัญจิตต เกตุสระนอย นักบริหารงานทั่วไป

พ.จ.อ.คมกฤษณ เงินโพธิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

นางสาวพรณภา เปยนขุนทด นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

นางพิจิตรา ปดตาฝาย นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายวัชรินทร สงคทะเล ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน

นางวิสา ชั้นกลาง ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน

คณะทํางาน

ที่ปรึกษา

รอยตรีหญิง ระนองรักษ    สุวรรณฉวี



 


