


คำนำ 

 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  2542  มาตรา  17  (1)  กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเองและประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด  ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด  ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท  0810.3/ว 7467  ลงวันที่ 14 ธันวาคม  2563  เรื่อง แนวทาง  
การจ ัดทำแผนพัฒนาขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น  (พ.ศ.2566 –  2570)  ตามระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม ถึง  (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ.2561   กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ/ทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแล้วเสร็จ  และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบ   

 ในการนี้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ในฐานะประธานคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ร่วมกับ
ประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด    โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด    และรับทราบประเด็น     
การพัฒนาท้องถิ่น  เสนอปัญหาความต้องการ  เพ่ือประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)     

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือและหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ทำให้การจัดทำ
และประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล   เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

       

       
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
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ส่วนที่  1   
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   

(พ.ศ.  2561 – 2565)
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ส่วนที่  1 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565) 

 
1.  ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

1.1  สรุปสถานการณ์การพัฒนาทั่วไป 
   แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีระยะเวลา  5  ปี  ดำเนินการมาแล้ว  3  ปี 

(พ.ศ.2561-2563) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้
ประเด็นยุทธศาสตร์ 10 ยุทธศาสตร์ จำแนกเป็น 

    1.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ  เป็นงานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ 
การพัฒนา  ปรับปรุง แหล่งน้ำ ต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและทำการเกษตร 

    2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  เป็นงานจัดการศึกษา พัฒนาการศึกษา และพัฒนา 
เตรียมความพร้อมของบุคลากรด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ มีทักษะ เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้มีความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

    3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร  เป็นงานพัฒนาด้านการเกษตรทั้ง การให้ 
ความรู้ในด้านการลดต้นทุน การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต ปรับปรุงพันธุ์ การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  
การหาช่องทางการจำหน่ายสินค้า  การพัฒนาและสนับสนุนการทำงานของอาสาพัฒนาเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 
ทั้งหมดก็เพ่ือเป็นการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพของประชาชน 

    4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  เป็นงานเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนา 
คุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในภาพรวม  งานป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

    5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  เป็นงานที่เกี่ยวกับการสนับสนุนงานด้านการ 
รักษาพยาบาล  การดูแล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

    6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  เป็นงานก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง 
เส้นทางคมนาคม การสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน การ
แก้ไขปัญหาการจราจร และความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนน 

    7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา  เป็น 
งานเกี่ยวกับส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  การท่องเที่ยว งานส่งเสริมกีฬา  

    8.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี   เป็นงานปรับปรุง โครงสร้างการ 
บริหารงานภายในให้สามารถตอบสนองการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การส่งเสริมให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมการในวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  

    9.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เป็นงานเกี่ยวกับการ 
รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน การฝึกอบรมอาสาสมัครต่าง ๆ 

    10.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  เป็นงานด้านการ 
พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาเรื่องขยะ  ระบบกำจัดขยะรวม 
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1.2  การประเมินผลการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดนครราชสีมา ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

1.2.1 รวมยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  
จำนวน 334 แห่ง  

        1) โครงการอยู่ในแผนที่อนุมัติเป็นงบประมาณดำเนนิการ ประจำปีงบประมาณ 2561  

ที ่ ยุทธศาสตร์ จำนวน อปท.ที่
ดำเนินการ(แห่ง) 

จำนวน
(โครงการ) 

เงินงบประมาณ                              
(บาท) 

1 การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 53 71 8,354,388.14 

2 การพัฒนาการศึกษา 258 1,372 1,112,694,185.49 

3 การพัฒนาการเกษตร 69 114 13,990,503.79 

4 การพัฒนาสังคม 211 775 958,115,291.70 

5 การพัฒนาสาธารณสุข 181 602 51,322,909.53 

6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 207 1,937 462,455,356.08 

7 การท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา 

201 595 60,358,252.44 

8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 256 1,516 236,685,102.34 

9 การรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

193 355 18,854,009.83 

10 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

138 286 29,887,055.13 

รวม 7,623 2,952,717,054.47 

ข้อมูลอ้างอิง จากข้อมูล E – plan เมนู รายงาน A10 รายงานผลการดำเนินโครงการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 334 แห่ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30  กันยายน 2561 
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แผนภูมิแสดงโครงการท่ีใช้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในจังหวัดนครราชสีมา ณ วันท่ี 30  กันยายน 2561 

 

 
 

แผนภูมิแสดงงบประมาณท่ีใช้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในจังหวัดนครราชสีมา ณ วันท่ี 30  กันยายน 2561 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1=0.93%

ยุทธศาสตร์ท่ี 2=18.00%
ยุทธศาสตร์ท่ี 3=1.50%

ยุทธศาสตร์ท่ี 4=10.17%

ยุทธศาสตร์ท่ี 5=7.90%

ยุทธศาสตร์ท่ี 6=25.41%

ยุทธศาสตร์ท่ี 7=7.81%

ยุทธศาสตร์ท่ี 8=19.89%

ยุทธศาสตร์ท่ี 9=4.66%

ยุทธศาสตร์ท่ี 10=3.75%

ยุทธศาสตร์ท่ี 1=0.93% ยุทธศาสตร์ท่ี 2=18.00% ยุทธศาสตร์ท่ี 3=1.50% ยุทธศาสตร์ท่ี 4=10.17% ยุทธศาสตร์ท่ี 5=7.90%

ยุทธศาสตร์ท่ี 6=25.41% ยุทธศาสตร์ท่ี 7=7.81% ยุทธศาสตร์ท่ี 8=19.89% ยุทธศาสตร์ท่ี 9=4.66% ยุทธศาสตร์ท่ี 10=3.75%

ยุทธศาสตร์ท่ี 1=0.28%

ยุทธศาสตร์ท่ี 2=37.68%

ยุทธศาสตร์ท่ี 3=0.47%
ยุทธศาสตร์ท่ี 4=32.45%

ยุทธศาสตร์ท่ี 5=1.74%

ยุทธศาสตร์ท่ี 6=15.66%

ยุทธศาสตร์ท่ี 7=2.04%

ยุทธศาสตร์ท่ี 8=8.02%

ยุทธศาสตร์ท่ี 9=0.64% ยุทธศาสตร์ท่ี 10=1.01%

ยุทธศาสตร์ท่ี 1=0.28% ยุทธศาสตร์ท่ี 2=37.68% ยุทธศาสตร์ท่ี 3=0.47% ยุทธศาสตร์ท่ี 4=32.45% ยุทธศาสตร์ท่ี 5=1.74%

ยุทธศาสตร์ท่ี 6=15.66% ยุทธศาสตร์ท่ี 7=2.04% ยุทธศาสตร์ท่ี 8=8.02% ยุทธศาสตร์ท่ี 9=0.64% ยุทธศาสตร์ท่ี 10=1.01%
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จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา 
จากข้อมูล E –plan ข้อมูลท้องถิ่นในระบบ จำนวน 334 แห่ง จากท้องถิ่นทั้งหมด 334 แห่ง คิดเป็น                       
ร้อยละ 100 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตจังหวัดนครราชสีมา จากการวิเคราะห์โครงการในการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมาเป็นกรอบใน
การกำหนดโครงการบรรจุเข้ายุทธศาสตร์ บางท้องถิ่น จะมีกรอบการพัฒนาที่มียุทธศาสตร์เหมือนกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตจังหวัดนครราชสีมา บางแห่งจะมียุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาท้องถิ่นเป็นของตนเอง ดังนั้น การวิเคราะห์โครงการเพ่ือสรุปเข้าเป็นยุทธศาสตร์ใดยุทธศาสตร์หนึ่ง 
จะต้องพิจารณาโครงการในยุทธศาสตร์นั้นๆ มีน้ำหนัก รายละเอียดโครงการเข้ายุทธศาสตร์ใดมากที่สุด  
อย่างเช่น ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ จัดให้อยู่ในยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม จัดให้อยู่ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ศาสนาและวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์นันทนาการหรือกีฬา จัดให้อยู่ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา- วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง จัดให้อยู่ในยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาการเกษตร เป็นต้น 

จากข้อมูลข้างต้น ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา มีจำนวนโครงการพัฒนาที่มีจำนวนโครงการมากที่สุด ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน จำนวน 
1,937 โครงการ จำนวนงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนามากที่สุด คือ ด้านการพัฒนาการศึกษา งบประมาณ
1,112,694,185.49 บาท จะเห็นว่าจำนวนงบประมาณเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาใช้งบประมาณ                    
มากที่สุด   

สรุปผลการการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยใช้ข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 10 ยุทธศาสตร์ ณ วันที่ 30  กันยายน 2561  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมาที่ดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ หรือ
ยุทธศาสตร์ที่มีโครงการที่ใกล้เคียงกับยุทธศาสตร์นี้ มีจำนวน 53 แห่ง ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 จำนวน 71 โครงการ การดำเนินโครงการใช้งบประมาณ 8,354,388.14 บาท จากโครงการพัฒนาที่
ดำเนินการทั้งหมด 7,623 โครงการ ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 2,952,717,054.47 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 0.93 ของโครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 0.28 ของงบประมาณท่ีดำเนินโครงการพัฒนาทั้งหมด 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดนครราชสีมา ที่ดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา หรือยุทธศาสตร์ที่มีโครงการ
ที่ใกล้เคียงกับยุทธศาสตร์นี้ มีจำนวน 258 แห่ง ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 1,372 
โครงการ การดำเนินโครงการใช้งบประมาณ 1,112,694,185.49 บาท จากโครงการพัฒนาที่ดำเนินการ
ทั้งหมด 7,623 โครงการ ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 2,952,717,054.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 
18.00 ของโครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 37.68 ของงบประมาณท่ีดำเนินโครงการพัฒนาทั้งหมด 
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดนครราชสีมา ที่ดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร หรือยุทธศาสตร์ที่มี
โครงการที่ใกล้เคียงกับยุทธศาสตร์นี้ มีจำนวน 69 แห่ง ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561จำนวน 
114 โครงการ การดำเนินโครงการใช้งบประมาณ 13,990,503.79 บาท จากโครงการพัฒนาที่ดำเนินการ
ทั้งหมด 7,623 โครงการ ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 2,952,717,054.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.50 
ของโครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 0.47 ของงบประมาณท่ีดำเนินโครงการพัฒนาทั้งหมด 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา ที่ดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม หรือยุทธศาสตร์ที่มีโครงการที่ใกล้เคียง
กับยุทธศาสตร์นี้ มีจำนวน 211 แห่ง ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 775 โครงการ 
การดำเนินโครงการใช้งบประมาณ 958,115,291.70 บาท จากโครงการพัฒนาที่ดำเนินการทั้งหมด 
7,623 โครงการ ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 2,952,717,054.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.17                   
ของโครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 32.45 ของงบประมาณท่ีดำเนินโครงการพัฒนาทั้งหมด 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดนครราชสีมา ที่ดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข หรือยุทธศาสตร์ที่มี
โครงการที่ใกล้เคียงกับยุทธศาสตร์นี้ มีจำนวน 181  แห่ง ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
จำนวน 602  โครงการ การดำเนินโครงการใช้งบประมาณ 51,322,909.53 บาท จากโครงการพัฒนา               
ที่ดำเนินการทั้งหมด 7,623 โครงการ ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 2,952,717,054.47 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 7.90 ของโครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 1.74 ของงบประมาณท่ีดำเนินโครงการพัฒนาทั้งหมด 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ที่ดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน หรือ
ยุทธศาสตร์ที่มีโครงการที่ใกล้เคียงกับยุทธศาสตร์นี้ มีจำนวน 207 แห่ง ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561จำนวน 1,937  โครงการ การดำเนินโครงการใช้งบประมาณ 462,455,356.08 บาท จากโครงการ
พัฒนาที่ดำเนินการทั้งหมด 7,623 โครงการ ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 2,952,717,054.47 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 25.41 ของโครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 15.66 ของงบประมาณที่ดำเนินโครงการพัฒนา
ทั้งหมด 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา โครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ที่ดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา หรือยุทธศาสตร์ที่มีโครงการที่ใกล้เคียงกับ
ยุทธศาสตร์นี้ มีจำนวน 201 แห่ง ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 595 โครงการ การ
ดำเนินโครงการใช้งบประมาณ 60,358,252.44 บาท จากโครงการพัฒนาที่ดำเนินการทั้งหมด 7,623 
โครงการ ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 2,952,717,054.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.81 ของโครงการ
ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 2.04 ของงบประมาณท่ีดำเนินโครงการพัฒนาทั้งหมด 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ที่ดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หรือ
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ยุทธศาสตร์ ที่มีโครงการที่ใกล้เคียงกับยุทธศาสตร์นี้ มีจำนวน 256 แห่ง ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561  จำนวน 1,516 โครงการ การดำเนินโครงการใช้งบประมาณ 236,685,102.34 บาท จากโครงการ
พัฒนา ที่ดำเนินการทั้งหมด 7,623 โครงการ ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 2,952,717,054.47 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 19.89 ของโครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 8.02 ของงบประมาณที่ดำเนินโครงการพัฒนา
ทั้งหมด 

9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ที่ดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน หรือยุทธศาสตร์ที่มีโครงการที่ใกล้เคียงกับยุทธศาสตร์นี้ มีจำนวน 193 แห่ง ดำเนิน
โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 355 โครงการ การดำเนินโครงการใช้งบประมาณ 
18,854,009,.83 บาท จากโครงการพัฒนาที่ดำเนินการทั้งหมด 7,623 โครงการ ใช้งบประมาณดำเนินการ
ทั้งสิ้น 2,952,717,054.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.66 ของโครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 0.64                      
ของงบประมาณท่ีดำเนินโครงการพัฒนาทั้งหมด 

10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองท้องถิ่นส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือยุทธศาสตร์ที่มีโครงการที่ใกล้เคียงกับยุทธศาสตร์นี้ มีจำนวน                    
138 แห่ง ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 286 โครงการการดำเนินโครงการใช้
งบประมาณ  29,887,055.13 บาท จากโครงการพัฒนาที่ดำเนินการทั้งหมด 7,623 โครงการ                             
ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 2,952,717,055.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.75 ของโครงการทั้งหมด                     
คิดเป็นร้อยละ 1.01 ของงบประมาณท่ีดำเนินโครงการพัฒนาทั้งหมด 

     2) โครงการอยู่ในแผนที่อนุมัติเป็นงบประมาณดำเนนิการ ประจำปีงบประมาณ 2562  

ที ่ ยุทธศาสตร์ จำนวน อปท. ที่
ดำเนินการ(แห่ง) 

จำนวน    
(โครงการ) 

เงินงบประมาณ                              
(บาท) 

1 การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 43 111 23,242,209.48 

2 การพัฒนาการศึกษา 199 1,496 860,766,433.21 

3 การพัฒนาการเกษตร 101 224 14,301,027.27 

4 การพัฒนาสังคม 242 1,770 1,423,297,550.71 

5 การพัฒนาสาธารณสุข 162 642 108,152,838.86 

6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 212 2,503 1,006,557,812.22 

7 การท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา 

187 680 83,902,126.60 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ จำนวน อปท. ที่
ดำเนินการ(แห่ง) 

จำนวน    
(โครงการ) 

เงินงบประมาณ                              
(บาท) 

8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 255 1,809 275,930,653.95 

9 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

144 295 13,412,776.65 

10 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

161 385 13,856,851.40 

รวม         9,915  3,823,420,280.35 

 ข้อมูลอ้างอิง จากข้อมูล E-plan เมนู รายงาน A10 รายงานผลการดำเนินโครงการ  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 334 แห่ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

 

แผนภูมิแสดงโครงการที่ใช้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1=1.12%

ยุทธศาสตร์ท่ี 2=15.09%

ยุทธศาสตร์ท่ี 3=2.26%

ยุทธศาสตร์ท่ี 4=17.85%

ยุทธศาสตร์ท่ี 5=6.48%ยุทธศาสตร์ท่ี 6=25.24%

ยุทธศาสตร์ท่ี 7=6.86%

ยุทธศาสตร์ท่ี 8=18.25%

ยุทธศาสตร์ท่ี 9=2.98%
ยุทธศาสตร์ท่ี 10=3.88%

ยุทธศาสตร์ท่ี 1=1.12% ยุทธศาสตร์ท่ี 2=15.09% ยุทธศาสตร์ท่ี 3=2.26% ยุทธศาสตร์ท่ี 4=17.85% ยุทธศาสตร์ท่ี 5=6.48%

ยุทธศาสตร์ท่ี 6=25.24% ยุทธศาสตร์ท่ี 7=6.86% ยุทธศาสตร์ท่ี 8=18.25% ยุทธศาสตร์ท่ี 9=2.98% ยุทธศาสตร์ท่ี 10=3.88%
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แผนภูมิแสดงงบประมาณที่ใช้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

 

 

 
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา 

จากข้อมูล E –plan ข้อมูลท้องถิ่นในระบบ จำนวน 334 แห่ง จากท้องถิ่นทั้งหมด 334 แห่ง คิดเป็น                       
ร้อยละ 100 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตจังหวัดนครราชสีมา จากการวิเคราะห์โครงการในการพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  เป็นกรอบใน
การกำหนดโครงการบรรจุเข้ายุทธศาสตร์ บางท้องถิ่น ใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  เป็นตัวกำหนดยุทธศาสตร์ บางแห่งจะมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นของ
ตนเอง ดังนั้น การวิเคราะห์โครงการเพ่ือสรุปเข้าเป็นยุทธศาสตร์ใดยุทธศาสตร์หนึ่ง จะต้องพิจารณาโครงการใน
ยุทธศาสตร์นั้นๆ มีน้ำหนัก รายละเอียดโครงการเข้ายุทธศาสตร์ใดมากที่สุด  อย่างเช่น ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการให้มีประสิทธิภาพ จัดให้อยู่ในยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สวัสดิการสังคม จัดให้อยู่ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์นันทนาการหรือกีฬา จัดให้อยู่ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรม 
ประเพณีและกีฬา ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง จัดให้อยู่ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
เกษตร เป็นต้น 

จากข้อมูลข้างต้น ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา มีจำนวนโครงการพัฒนาที่มีจำนวนโครงการมากที่สุด คือด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จำนวน 2,503 โครงการ จำนวนงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนามากที่สุด คือด้านการพัฒนาสังคม งบประมาณ 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  (พ.ศ. 2566 – 2570)  10 
 

1,423,297,550.71 บาท จะเห็นว่างบประมาณเกี่ยวกับการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา ส่วนใหญ่เป็น
การดำเนินโครงการด้านการพัฒนาสังคม 

สรุปผลการการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 โดยใช้ข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
นครราชสีมา 10 ยุทธศาสตร์  ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 334 แห่ง 
ในจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูลจากระบบ E-plan) ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ที่ดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
หรือยุทธศาสตร์ที่มีโครงการที่ใกล้เคียงกับยุทธศาสตร์นี้ มีจำนวน 43 แห่ง ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562  จำนวน 111 โครงการ การดำเนินโครงการใช้งบประมาณ 23,242,209.48 บาท จาก
โครงการพัฒนาที่ดำเนินการทั้งหมด 9,915 โครงการ ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 3,823,420,280.35 
บาท คิดเป็นร้อยละ 1.12 ของโครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 0.61 ของงบประมาณที่ดำเนินโครงการ
พัฒนาทั้งหมด  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา ที่ดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา หรือยุทธศาสตร์ที่มีโครงการที่ใกล้เคียง
กับยุทธศาสตร์นี้ มีจำนวน 199 แห่ง ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1,496 โครงการ 
การดำเนินโครงการใช้งบประมาณ 860,766,433.21 บาท จากโครงการพัฒนาที่ดำเนินการทั้งหมด 
9,915 โครงการ ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 3,823,420,280.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.09                   
ของโครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 22.51 ของงบประมาณท่ีดำเนินโครงการพัฒนาทั้งหมด  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา ที่ดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร หรือยุทธศาสตร์ที่มีโครงการที่
ใกล้เคียงกับยุทธศาสตร์นี้ มีจำนวน 101 แห่ง ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 224 
โครงการ การดำเนินโครงการใช้งบประมาณ 14,301,027.27 บาท จากโครงการพัฒนาที่ดำเนินการทั้งหมด 
9,915 โครงการ ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 3,823,420,280.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.26 ของ
โครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 0.37  ของงบประมาณท่ีดำเนินโครงการพัฒนาทั้งหมด  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา ที่ดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม หรือยุทธศาสตร์ที่มีโครงการที่ใกล้เคียงกับ
ยุทธศาสตร์นี้ มีจำนวน 242 แห่ง ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1,770 โครงการ 
การดำเนินโครงการใช้งบประมาณ 1,423,297,550.71 บาท จากโครงการพัฒนาที่ดำเนินการทั้งหมด 
9,915 โครงการ ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 3,823,420,280.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.85                      
ของโครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 37.23 ของงบประมาณท่ีดำเนินโครงการพัฒนาทั้งหมด  

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา ที่ดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข หรือยุทธศาสตร์ที่มีโครงการที่
ใกล้เคียงกับยุทธศาสตร์นี้ มีจำนวน 162  แห่ง ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 642 
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โครงการ การดำเนินโครงการใช้งบประมาณ 108,152,838.86 บาท จากโครงการพัฒนาที่ดำเนินการ
ทั้งหมด 9,915 โครงการ ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 3,823,420,280.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.48 
ของโครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 2.83 ของงบประมาณท่ีดำเนินโครงการพัฒนาทั้งหมด  

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดนครราชสีมา ที่ดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน หรือยุทธศาสตร์ที่มี
โครงการที่ใกล้เคียงกับยุทธศาสตร์นี้ มีจำนวน 212 แห่ง ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 
2,503 โครงการ การดำเนินโครงการใช้งบประมาณ 1,006,557,812.22 บาท จากโครงการพัฒนาที่
ดำเนินการทั้งหมด 9,915 โครงการ ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 3,823,420,280.35 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 25.24 ของโครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 26.33  ของงบประมาณท่ีดำเนินโครงการพัฒนาทั้งหมด  

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ที่ดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา หรือยุทธศาสตร์ที่มีโครงการที่ใกล้เคียงกับยุทธศาสตร์นี้ มี
จำนวน 187 แห่ง ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1,915 โครงการ การดำเนินโครงการ
ใช้งบประมาณ 83,902,126.60 บาท  จากโครงการพัฒนาที่ดำเนินการทั้งหมด 9,915 โครงการ ใช้
งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 3,823,420,280.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.86 ของโครงการทั้งหมด คิดเป็น
ร้อยละ 2.19 ของงบประมาณท่ีดำเนินโครงการพัฒนาทั้งหมด  

8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดนครราชสีมา ที่ดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หรือยุทธศาสตร์ที่มี
โครงการที่ใกล้เคียงกับยุทธศาสตร์นี้ มีจำนวน 255 แห่ง ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 
1,809 โครงการ การดำเนินโครงการใช้งบประมาณ 275,930,653.95 บาท จากโครงการพัฒนาที่
ดำเนินการทั้งหมด 9,915 โครงการ ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 3,823,420,280.35 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 18.25 ของโครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 7.22 ของงบประมาณท่ีดำเนินโครงการพัฒนาทั้งหมด  

9. ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ที่ดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน หรือยุทธศาสตร์ที่มีโครงการที่ใกล้เคียงกับยุทธศาสตร์นี้ มีจำนวน 14 4 แห่ง ดำเนิน
โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 295 โครงการ การดำเนินโครงการใช้งบประมาณ 
13,412,776.65 บาท จากโครงการพัฒนาที่ดำเนินการทั้งหมด 9,915 โครงการ ใช้งบประมาณดำเนินการ
ทั้งสิ้น 3,823,420,280.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.98 ของโครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 0.35 ของ
งบประมาณท่ีดำเนินโครงการพัฒนาทั้งหมด  

10. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือยุทธศาสตร์ที่มีโครงการที่ใกล้เคียงกับยุทธศาสตร์นี้ มีจำนวน 161 
แห่ง ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  จำนวน 385 โครงการ การดำเนินโครงการใช้งบประมาณ 
13,856,851.40 บาท จากโครงการพัฒนาที่ดำเนินการทั้งหมด 9,915 โครงการ ใช้งบประมาณดำเนินการ
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ทั้งสิ้น 3,823,420,280.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.88 ของโครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 0.36 ของ
งบประมาณท่ีดำเนินโครงการพัฒนาทั้งหมด  

3) โครงการอยู่ในแผนที่อนุมัติเป็นงบประมาณดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2563 

ที ่ ยุทธศาสตร์ จำนวน อปท. ที่
ดำเนินการ(แห่ง) 

จำนวน    
(โครงการ) 

เงินงบประมาณ                              
(บาท) 

1 การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 55           157       42,485,236.81  

2 การพัฒนาการศึกษา 131 1,090 1,304,580,142.35  
3 การพัฒนาการเกษตร 145        451       91,518,126.32  
4 การพัฒนาสังคม 260         2,697  2,167,650,775.72  
5 การพัฒนาสาธารณสุข 137           806       89,474,103.58  
6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 266         3,609  1,368,569,696.89  
7 การท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม 

ประเพณี และกีฬา 
182          893     217,212,972.05  

8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 276         1,747     444,084,412.72  
9 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
136         380       99,666,847.53  

10 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

191           573       65,472,646.85  

รวม      12,403  5,890,714,960.82  

ข้อมูลอ้างอิง จากข้อมูล E-plan เมนู รายงาน  ข้อ 6  รายงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย                
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 33 4 แห่ง 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
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แผนภูมิแสดงโครงการที่ใช้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 
 

 แผนภูมิแสดงงบประมาณที่ใช้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 
 

    จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา 
จากข้อมูล E –plan ข้อมูลท้องถิ่นในระบบ จำนวน 334 แห่ง จากท้องถิ่นทั้งหมด 334 แห่ง คิดเป็น                       
ร้อยละ 100 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตจังหวัดนครราชสีมา จากการวิเคราะห์โครงการในการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ท่ี 1=1.27% ยุทธศาสตร์ท่ี 2=8.79%

ยุทธศาสตร์ท่ี 3=3.64%

ยุทธศาสตร์ท่ี 4=21.74%

ยุทธศาสตร์ท่ี 5=6.50%

ยุทธศาสตร์ท่ี 6=29.10%

ยุทธศาสตร์ท่ี 7=7.20%

ยุทธศาสตร์ท่ี 8=14.09%

ยุทธศาสตร์ท่ี 9=3.06% ยุทธศาสตร์ท่ี 10=4.62%

ยุทธศาสตร์ท่ี 1=1.27% ยุทธศาสตร์ท่ี 2=8.79% ยุทธศาสตร์ท่ี 3=3.64% ยุทธศาสตร์ท่ี 4=21.74% ยุทธศาสตร์ท่ี 5=6.50%

ยุทธศาสตร์ท่ี 6=29.10% ยุทธศาสตร์ท่ี 7=7.20% ยุทธศาสตร์ท่ี 8=14.09% ยุทธศาสตร์ท่ี 9=3.06% ยุทธศาสตร์ท่ี 10=4.62%

ยุทธศาสตร์ท่ี 1=0.72%

ยุทธศาสตร์ท่ี 2=22.15%

ยุทธศาสตร์ท่ี 3=1.55%

ยุทธศาสตร์ท่ี 4=36.80%
ยุทธศาสตร์ท่ี 5=1.52%

ยุทธศาสตร์ท่ี 6=23.23%

ยุทธศาสตร์ท่ี 7=3.69%

ยุทธศาสตร์ท่ี 8=7.54%
ยุทธศาสตร์ท่ี 9=1.69% ยุทธศาสตร์ท่ี 10=1.11%

ยุทธศาสตร์ท่ี 1=0.72% ยุทธศาสตร์ท่ี 2=22.15% ยุทธศาสตร์ท่ี 3=1.55% ยุทธศาสตร์ท่ี 4=36.80% ยุทธศาสตร์ท่ี 5=1.52%

ยุทธศาสตร์ท่ี 6=23.23% ยุทธศาสตร์ท่ี 7=3.69% ยุทธศาสตร์ท่ี 8=7.54% ยุทธศาสตร์ท่ี 9=1.69% ยุทธศาสตร์ท่ี 10=1.11%



ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  (พ.ศ. 2566 – 2570)  14 
 

ท้องถิ่น  โดยใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  เป็นกรอบใน
การกำหนดโครงการบรรจุเข้ายุทธศาสตร์ บางท้องถิ่นจะมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่มียุทธศาสตร์เหมือนกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา บางแห่งจะมียุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาท้องถิ่นเป็นของตนเอง ดังนั้น การวิเคราะห์โครงการเพ่ือสรุปเข้าเป็นยุทธศาสตร์ใดยุทธศาสตร์หนึ่ง 
จะต้องพิจารณาโครงการในยุทธศาสตร์นั้นว่ามีน้ำหนัก รายละเอียดโครงการเข้ายุทธศาสตร์ใดมากที่สุด  
อย่างเช่น ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ จัดให้อยู่ในยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม จัดให้อยู่ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ศาสนาและวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์นันทนาการหรือกีฬา จัดให้อยู่ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา- วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง จัดให้อยู่ในยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาการเกษตร เป็นต้น 
      จากข้อมูลข้างต้น ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา มีจำนวนโครงการพัฒนาที่มีจำนวนโครงการมากที่สุด คือด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จำนวน 3,609 โครงการ จำนวนงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนามากที่สุด คือ ด้านการพัฒนาสังคม งบประมาณ
2,167,650,775.72 บาท จะเห็นว่างบประมาณเกี่ยวกับการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา ส่วนใหญ่เป็น
การดำเนินโครงการพัฒนาด้านสังคม 

     สรุปผลการการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  โดยใช้ข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
นครราชสีมา 10 ยุทธศาสตร์  ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 334 แห่ง 
ในจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูลจากระบบ E-plan) ดังนี้ 

     1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดนครราชสีมา ที่ดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสานต่อแนวทางพระราชดำริ หรือ
ยุทธศาสตร์ที่มีโครงการที่ใกล้เคียงกับยุทธศาสตร์นี้ มีจำนวน 55 แห่ง ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ                 
พ.ศ.2563  จำนวน 157 โครงการ การดำเนินโครงการใช้งบประมาณ 42,485,236.81  บาท จาก
โค รงก าร พั ฒ น าที่ ด ำ เนิ น ก ารทั้ งห มด  1 2 ,4 0 3  โค รงก าร  ใช้ งบ ป ระมาณ ดำเนิ น ก ารทั้ งสิ้ น 
5,890,714,960.82 บาท  คิ ด เป็ น ร้อยละ 1 .27   ของโครงการทั้ งหมด คิ ด เป็ น ร้อยละ 0 .72                                   
ของงบประมาณท่ีดำเนินโครงการพัฒนาทั้งหมด 

     2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา ที่ดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา หรือยุทธศาสตร์ที่มีโครงการที่ใกล้เคียง
กับยุทธศาสตร์นี้ มีจำนวน 131 แห่ง ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จำนวน 1,090 โครงการ 
การดำเนินโครงการใช้งบประมาณ 1,304,580,142.35 บาท จากโครงการพัฒนาที่ดำเนินการทั้งหมด 
12,403 โครงการ ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 5,890,714,960.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.79                 
ของโครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 22.15 ของงบประมาณท่ีดำเนินโครงการพัฒนาทั้งหมด 

     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา ที่ดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร หรือยุทธศาสตร์ที่มีโครงการที่
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ใกล้เคียงกับยุทธศาสตร์นี้ มีจำนวน 145 แห่ง ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จำนวน 451 
โครงการ การดำเนินโครงการใช้งบประมาณ  91,518,126.32 บาท จากโครงการพัฒนาที่ดำเนินการ
ทั้งหมด 12,403 โครงการ ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 5,890,714,960.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 
3.64 ของโครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 1.55 ของงบประมาณท่ีดำเนินโครงการพัฒนาทั้งหมด 

     4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา ที่ดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม หรือยุทธศาสตร์ที่มีโครงการที่ใกล้เคีย งกับ
ยุทธศาสตร์นี้ มีจำนวน 260 แห่ง ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จำนวน 2,697 โครงการ 
การดำเนินโครงการใช้งบประมาณ  2,167,650,775.72  บาท จากโครงการพัฒนาที่ดำเนินการทั้งหมด 
12,403 โครงการ ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 5,890,714,960.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.74 ของ
โครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 36.80 ของงบประมาณท่ีดำเนินโครงการพัฒนาทั้งหมด 

     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา ที่ดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข หรือยุทธศาสตร์ที่มีโครงการที่
ใกล้เคียงกับยุทธศาสตร์นี้ มีจำนวน 137 แห่ง ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จำนวน 806 
โครงการ การดำเนินโครงการใช้งบประมาณ 89,474,103.58  บาท จากโครงการพัฒนาที่ดำเนินการ
ทั้งหมด 12,403 โครงการ ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 5,890,714,960.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 
6.50 ของโครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 1.52 ของงบประมาณท่ีดำเนินโครงการพัฒนาทั้งหมด 

     6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน หรือยุทธศาสตร์ที่มี
โครงการที่ใกล้เคียงกับยุทธศาสตร์นี้ มีจำนวน 266 แห่ง ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
จำนวน 3,609 โครงการ การดำเนินโครงการใช้งบประมาณ 1,368,569,696.89  บาท จากโครงการ
พัฒนาที่ดำเนินการทั้งหมด 12,403 โครงการ ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 5,890,714,960.82 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 29.10 ของโครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 23.23 ของงบประมาณที่ดำเนินโครงการพัฒนา
ทั้งหมด 

     7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา หรือยุทธศาสตร์ที่มีโครงการที่ใกล้เคียงกับยุทธศาสตร์นี้                           
มีจำนวน 182  แห่ง ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จำนวน 893 โครงการ การดำเนิน
โครงการใช้งบประมาณ 217,212,972.05   บาท จากโครงการพัฒนาที่ดำเนินการทั้งหมด 12,403 
โครงการ ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 5,890,714,960.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.20 ของโครงการ
ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 3.69 ของงบประมาณท่ีดำเนินโครงการพัฒนาทั้งหมด 

     8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หรือยุทธศาสตร์
ที่มีโครงการที่ใกล้เคียงกับยุทธศาสตร์นี้ มีจำนวน 276 แห่ง ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
จำนวน 1,747 โครงการ การดำเนินโครงการใช้งบประมาณ  444,084,412.72 บาท จากโครงการพัฒนา
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ที่ดำเนินการทั้งหมด 12,403 โครงการ ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 5,890,714,960.82 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 14.09 ของโครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 7.54 ของงบประมาณท่ีดำเนินโครงการพัฒนาทั้งหมด 

     9. ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน หรือยุทธศาสตร์ที่มีโครงการที่ใกล้เคียงกับยุทธศาสตร์นี้ มีจำนวน 136 แห่ง ดำเนิน
โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จำนวน 380 โครงการ การดำเนินโครงการใช้งบประมาณ 
99,666,847.53   บาท จากโครงการพัฒนาที่ดำเนินการทั้งหมด 12,403 โครงการ ใช้งบประมาณ
ดำเนินการทั้งสิ้น 5,890,714,960.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.06 ของโครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 
1.69 ของงบประมาณท่ีดำเนินโครงการพัฒนาทั้งหมด 

     10. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือยุทธศาสตร์ที่มีโครงการที่ใกล้เคียงกับยุทธศาสตร์นี้ มีจำนวน 191 
แห่ง ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จำนวน 573 โครงการ การดำเนินโครงการใช้งบประมาณ 
65,472,646.85  บาท จากโครงการพัฒนาที่ดำเนินการทั้งหมด 12,403 โครงการ ใช้งบประมาณ
ดำเนินการทั้งสิ้น 5,890,714,960.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.62 ของโครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 
1.11 ของงบประมาณท่ีดำเนินโครงการพัฒนาทั้งหมด 

2.  ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน 
การดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

นครราชสีมา  มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัด แผนจังหวัด เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน เป้าหมายการพัฒนาประเทศ ให้
บรรลุวัตถุประสงค์  

     2.1 ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ได้นำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ทำให้เกิดการบูรณาการ
โครงการเกินศักยภาพมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดได้ครอบคลุมพ้ืนที่ 32 อำเภอ 
และนำไปสู่การปฏิบัติในทุกปี   ทำให้ประชาชนในเขตจังหวัด ได้รับบริการสาธารณะที่สอดคล้องกับปัญหา
ความต้องการ และเข้ามาร่วมเสนอปัญหาความต้องการในการจัดทำแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

     2.2 ผลกระทบ 

  ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่มีประโยชน์ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดี  แต่ปัญหาความ
ต้องการของประชาชนที่เสนอเข้ามายังมีจำนวนมาก งบประมาณที่ดำเนินการในปีที่ผ่าน ๆ มายังไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ทั้งหมด เพียงเป็นการบรรเทาปัญหาให้เบาบางลง ประกอบกับจังหวัดนครราชสีมามีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง มีการขยายตัวเมือง และจำนวนประชากรเพ่ิมข้ึน อย่างรวดเร็ว ทำให้ยังมีปัญหาของประชาชนที่
ต้องได้รับการแก้ไขอีกเป็นจำนวนมาก และมีความหลากหลาย ซับซ้อนมากข้ึน 
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3. สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข 
3.1 ปัญหาและอุปสรรค 

    1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนประชาชน ยังไม่เข้าใจอำนาจหน้าที่ของแต่ละ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ไม่ถูกต้องตามข้ันตอน และปัญหา
ไม่ได้นำไปสู่การแก้ไข ติดขัดด้วยระเบียบวิธีทางราชการที่มีความซับซ้อน 
     2. งบประมาณในการพัฒนา ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน 
     3. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด อำเภอ ยังไม่มีการขับเคลื่อนที่
เป็นรูปธรรม 
     4. ข้อมูล โครงการที่ใช้ในการประสานแผน ของหน่วยงานขาดความถูกต้อง แม่นยำ และ
ทันสมัย 

3.2 การดำเนินงานที่ผ่านมา 
    1. ชี้แจงทำความเข้าใจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกครั้งที่มีการจัดการประชุม 
    2. จัดสรรงบประมาณตามภารกิจให้ครอบคลุมพ้ืนที่  

3.3  แนวทางการแก้ไข 
              1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่าย องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและ

ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจบทบาทอำนาจหน้าที่ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้การขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ สอดคล้องกับภารกิจ อำนาจหน้าที่ 

   2. ควรมีกลไกสนับสนุนการประสานพัฒนาจังหวัด ซึ่งกลไกดังกล่าว ต้องมีท้ังด้าน 
งบประมาณ การบูรณาการร่วมกันระหว่างภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   3. จัดทำเอกสาร คู่มือ ประกอบการขอรับการสนับสนุนโครงการ 
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ส่วนที่  2 

ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย  2580  
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

1. ความม่ันคง 
1.1   การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก 

ประเทศและมีความมั่นคงในทุกมิติ  ทั้งมิติเศรษฐกิจ  สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง 
       1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย 
       1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต  มีงานและรายได้ท่ี 

มั่นคง  มีงานและรายได้ที่ม่ันคง  มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
       1.4 ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ  

2.  ความม่ังคั่ง 
     2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง  ยกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง 

ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง  ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียม 
     2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง  สร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็น

จุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน  
     2.3 มีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง  อาทิ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา

ทุนทางการเงิน และทุนอื่นๆ 

3.  ความย่ังยืน 
              3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญรายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดย
ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม  
              3.2 มีการผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก   

     3.3 คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม  มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน  ทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือ
และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศภาพรวม 
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุก
ช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง   
 เพ่ือบริหารจัดสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง  ปลอดภัย  และมีความสงบเรียบร้อยใน
ทุกระดับ  และทุกมิติ 

เป้าหมาย 20 ปี 
เป้าหมายที่ 1 ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข 
เป้าหมายที่ 2 บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
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เป้าหมายที่ 3 กองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนมีความพร้อมใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคง 

เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม
ระหว่างประเทศ 

เป้าหมายที่ 5 การบริหารจัดการความม่ันคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย 
1.  ความสุขของประชากรชาวไทย 
2.  ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ 
3.  ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
4.  บทบาทและการยอมรับในการด้านความมั่นคงของประเทศไทยในประชาชนระหว่างประเทศ 
5.  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก 
1. การรักษาความสงบภายในประเทศ 
    1.1 พัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนักในเรื่อง 

ความมัน่คง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
    1.2 พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ+ 
    1.3 พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุขที่

มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาลเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
    1.4 พัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่

สำคัญ 
2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
     2.1 แก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน 
     2.2 ติดตาม เผ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ 
     2.3 สร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     2.4 รักษาความมัน่คงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทาง

ทะเล 
3. พัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
    3.1 พัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
    3.2 พัฒนาและผนึกพลังอำนาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง รวมทัง้ ภาครัฐและ

ภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบ
และทุกระดับ 

    3.3 พัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ 
4. บูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและท่ีมิใช่

ภาครัฐ 
    4.1 เสริมสร้างและรักษาดุลยภาพภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
    4.2 เสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค 

         4.3 ร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลกรวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่
ภาครัฐ 
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5. พัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบบูรณาการ 
    5.1 พัฒนากลไกให้พร้อมสำหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความ

มัน่คงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม 
    5.2 บริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ 
    5.3 พัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 เน้นการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ  ควบคู่กับการขยายโอกาสในประเทศไทยในเวทีโลก 

เป้าหมาย 20 ปี 
เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึน้ 

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย 
1. รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและการกระจายรายได้ 
2. ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 
3. การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
4. ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก 
1. การเกษตรสร้างมูลค่า  
    1.1 เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ส่งเสริมการนำอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยมาเป็น

ผลิตภัณฑ์การเกษตร 
    1.2 เกษตรปลอดภัย ให้ความรู้ สนับสนุนกลไกตลาด เปลี่ยนผ่านสู่เกษตรอินทรีย์ 
    1.3 เกษตรชีวภาพ ผลิตภณัฑ์มูลค่าสูงจากฐานเกษตรกรรม ฐานทรัพยากรชีวภาพ 
    1.4 เกษตรแปรรูป เพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรพรีเมี่ยม 
    1.5 เกษตรอัจฉริยะ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา 
2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
    2.1 อุตสาหกรรมชีวภาพ 
    2.2 อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 
    2.3 อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
    2.4 อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ 
    2.5 อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 
3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
    3.1 ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
    3.2 ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
    3.3 ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
    3.4 ท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ 
    3.5 ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 
4. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
    4.1 การเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ 
    4.2 การสร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
    4.3 การเพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ 
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    4.4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
    4.5 การรักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
    5.1 การสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
    5.2 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 
    5.3 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
    5.4 การสร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล 
    5.5 การปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 คนไทยในอนาคตมีความพร้อมทั้งกายใจ  สติปัญญา  มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่  21 มีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่  3 และมีคุณธรรม 

เป้าหมาย 20 ปี 
เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี  21 
เป้าหมายที่ 2 คนไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย 
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 7 ประเด็นหลัก 
1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
    1.1 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว 
    1.2 การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรมจริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนใน

สถานศึกษา 
    1.3 การสร้างความเข้มแข็ง ในสถาบันทางศาสนา 
    1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
    1.5 การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 
    1.6 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 

      1.7 การส่งเสริม ให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
2. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
    2.1 ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ 
    2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษ

ที่ ๒๑ 
    2.3 ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการ

ของตลาด 
    2.4 ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 
3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
    3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ 
    3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 
    3.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
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    3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    3.5 การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบ และการวางตำแหน่งของ

ประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
    3.6 การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
    3.7 การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
4. ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
    4.1 การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ

ตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
    4.2 การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท่างาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมสำหรับผู้มี

ความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ 
    4.3 การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและ

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 
5. เสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
    5.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 
    5.2 การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 
    5.3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ด ี
    5.4 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 
    5.5 การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 
6. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    6.1 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
    6.2 การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
    6.3 การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 
    6.4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
7. เสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
    7.1 การส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต 
    7.2 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
    7.3 การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
    7.4 การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ  กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและ
สังคม  เพื่อโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 

เป้าหมาย 20 ปี 
เป้าหมายที่ 1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิต ิ
เป้าหมายที่ 2 กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้าเป็น

กำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับเพ่ือความสมานฉันท์ 
เป้าหมายที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพ่ึงตนเองและการจัดการ

ตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
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ตัวช้ีวัดเป้าหมาย 
1. ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร 
2. ความก้าวหน้าของการพัฒนากำลังคน 
3. ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และ

เทคโนโลยี 
4. คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก 
1. การลดความเหลื่อมลํ้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
    1.1 ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
    1.2 ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค 
    1.3 กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร 
    1.4 เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่ม

สร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการทำงาน 
    1.5 สร้างหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม 
    1.6 ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง 
    1.7 สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะสำหรับผู้มี

รายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
    1.8 สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 
2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
    2.1 พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค 
    2.2 กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ 
    2.3 จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถตอบสนอง

ต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
    2.4 ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวางระบบและกลไกการ

บริหารงานในระดับภาคกลุ่มจังหวัด 
    2.5 สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
    2.6 การพัฒนากำลังแรงงานในพื้นท่ี 
3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
    3.1 สร้างสังคมเข้มแข็งท่ีแบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึง

พลังของภาคส่วนต่าง ๆ 
    3.2 การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
    3.3 สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาค

ประชาชน 
    3.4 ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม 
    3.5 สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
    3.6 สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล 
4. การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 
    4.1 ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต 

สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ 
    4.2 เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง 
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    4.3 สร้างการ มีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน 
    4.4 สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 คำนึงถึงความยั่งยืนบนฐานของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ประชาชนให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเกิดผลลัพธ์ต่อความยั่งยืน 

เป้าหมาย 20 ปี 
เป้าหมายที่ 1 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้

อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
เป้าหมายที่ 2 ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบ

จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
เป้าหมายที่ 3 ใช้ประโยชน์และการสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้

สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
เป้าหมายที่ 4 ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 
เป้าหมายที่ 5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย 
1. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู 
3. พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 
5. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ประเด็นหลัก 
1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
    1.1 เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ 

ในการแข่งขัน 
    1.2 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกำเนิด 
    1.3 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ 
    1.4 รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    1.5 ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
    2.1 เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล 
    2.2 ปรับปรุง ฟ้ืนฟู และสร้างใหม่ทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ 
    2.3 ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้ งระบบ และมี

นโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม 
    2.4 พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
    3.1 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
    3.2 มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เก่ียวข้องกับ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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    3.3 มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ของภาครัฐ
และภาคเอกชน 

    3.4 พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ 

4. พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโต
อย่างต่อเนื่อง 

    4.1 จัดทำแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนา เมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึง
พ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพ และความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ 

    4.2 พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตาม
แผนผังภูมินิเวศ อย่างยั่งยืน 

    4.3 จัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร ทั้งระบบ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล 

    4.4 สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

    4.5 พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

    4.6 เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับความสามารถในการป้องกัน
โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ 

5. พัฒนาความมั่นคงทางน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
    5.1 พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทัง้ระบบเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงด้านน้ำของประเทศ 
    5.2 เพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการ

ใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล 
    5.3 พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
    5.4 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน 
    5.5 พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตร และอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ 

ราคาและการเข้าถึงอาหาร 
6. ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ 
    6.1 ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของ คน

ไทย 
    6.2 พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม 
    6.3 จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ 
    6.4 พัฒนาและดำเนินโครงการ ที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 การปรับเปลี่ยนภาครัฐ  ยึดหลัก  “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 

เป้าหมาย 20 ปี 
เป้าหมายที่ 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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เป้าหมายที่ 3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมายที่ 4 กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย 
1. ระดับความพึงพอใจชองประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ 
2. ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ 
3. ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ 
4. ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 
1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว 

โปร่งใส 
    1.1 การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค 

      1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ 

2.ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุก
ระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจและทุกพ้ืนที่ 

    2.1 ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
    2.2 ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
    2.3 ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 
3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ เปิดกว้าง ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาประเทศ 
    3.1 ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม 
    3.2 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
    3.3 ส่งเสริมการกระจายอ่านาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 
4. ภาครัฐมีความทันสมัย 
    4.1 องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับ บริบทการพัฒนาประเทศ 
    4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่งยึดหลักคุณธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมือ

อาชีพ 
    5.1 ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
    5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท่างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตาม

เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต 
    6.1 ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 
    6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
    6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรมและ

ตรวจสอบได ้
    6.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 
7. กฎหมายมีความสอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น 
    7.1 ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง 
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    7.2 มีกฎหมายเท่าที่จ่าเป็น 
    7.3 การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้

กฎหมาย 
8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
    8.1 บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพ

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 
    8.2 ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้ นตอน ของการค้นหา

ความจริง 
    8.3 หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญาและปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์

ร่วมกัน 
    8.4 ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

กระบวนการยุติธรรม 
    8.5 พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

ยึดหลักการ 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การพัฒนาที่ยั่งยืน  คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 

 
2.1 ประเด็นการพัฒนาหลักที่สำคัญในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

มีทั้งหมด 20 ประเด็น  ดังนี้ 
1. 1. การพัฒนานวัตกรรมและการนำมาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ เพื่อยกระดับศักยภาพของการพัฒนานวัตกรรมและการนำมาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ เพื่อยกระดับศักยภาพของ

ประเทศประเทศ 
2. การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
3. การเตรียมพร้อมด้านกำลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการ

ยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ 
4. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ 
5. การปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงของห่วงโซ่มูลค่า 
6. การปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับพันธกรณีในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ6. การปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับพันธกรณีในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและศัภูมิอากาศและศักยภาพของพ้ืนที่กยภาพของพ้ืนที่ 
7. การเพ่ิมศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมที่มีศักยภาพในปัจจุบันให้ต่อยอดไปสู่ฐานการผลิต7. การเพ่ิมศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมที่มีศักยภาพในปัจจุบันให้ต่อยอดไปสู่ฐานการผลิต

และบริการที่ใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและมีนวัตกรรมมากขึ้น ควบคู่กับการวางรากฐานเพ่ือสร้างและพัฒนาภาคและบริการที่ใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและมีนวัตกรรมมากขึ้น ควบคู่กับการวางรากฐานเพ่ือสร้างและพัฒนาภาค
การผลิตและบริการสำหรับอนาคต การผลิตและบริการสำหรับอนาคต  

8. การส่งเสริมสร้างความเข้ม8. การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่แข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ 
9. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เติบโต

และสนับสนุนภาคการผลิต 
10. การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต 
11. การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
12. การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
13. การฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคมของ

ประเทศ 
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14. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการสร้างธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

15. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือขยายขีดความสามารถและ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก และส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม 

16. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
17. การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้นและส่งผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มที่ 
18. การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 
19. การปรับปรุงภาคการเงินของไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและให้สามารถแข่งขันได้ 
20. การปฏิรูปด้านการคลังและงบประมาณ 

2.2 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

วัตถุประสงค์ 
1. มีจริยธรรม ความรู้ความสามารถ และพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
2. มีความม่ันคง ทางเศรษฐกิจและสังคม 
3. เศรษฐกิจ เข็มแข็ง แข่งขันได้ และมีความยั่งยืน 
4. รักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
5. การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และทำงานเชิงบูรณาการ 
6. กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค 
7. ผลักดันให้มีความเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ 

เป้าหมาย 
1. คนไทยมีคุณลักษณะ ที่มีวินัย มีทัศนคติที่ดตี่อสังคม 
2. ความเหลื่อมล้ำ ทางด้านรายได้ และความยากจนลดลง 
3. ระบบเศรษฐกิจ มีความเข้มแข็ง และแข่งขันได้ 
4. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5. มีความม่ันคง ในเอกราชและอธิปไตย สามัคคีและเพ่ิมความเชื่อมั่นของประเทศ 
6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐ ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีส่วนร่วม 

จากประชาชน 
2.3 ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ 

ยุทธศาสตร์ 
1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
    แนวทางการพัฒนา 
    1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ 
    1.2 พัฒนาศักยภาพคน 
    1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
    1.4 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
    1.5 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบจัดการสุขภาพ 
    1.6 พัฒนาระบบการดูแลสังคมสูงวัย 
    1.7 สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ  
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2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
    แนวทางการพัฒนา 
    2.1 เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
    2.2 กระจายบริการภาครัฐให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
    2.3 เสริมสร้างศักยภาพชุมชน 
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
    แนวทางการพัฒนา 
     3.1 บริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 
     3.2 พัฒนาความสามารถในการแข่งขัน 
4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
    แนวทางการพัฒนา 
    4.1 ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
    4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
    4.3 การผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    4.4 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
    4.5 ลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
    4.6 แก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    4.7 พัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง และย่ังยืน 

         แนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนา 
    5.1 รักษาความมั่นคงภายใน 
    5.2 เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ 
    5.3 ส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง 
    5.4 รักษาความมั่นคง และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
    5.5 บริหารจัดการความมั่นคง เพ่ือการพัฒนา 
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย 
        แนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนา 
    6.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน 
    6.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ 
    6.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการสาธารณะได้มาตรฐานสากล 
    6.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่ อปท. 
    6.5 ป้องกันปราบปรามการทุจริต 
    6.6 ปฏิรูปกฎหมายให้มีความทันสมัย 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
    แนวทางการพัฒนา 
    7.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    7.2 สนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
    7.3 พัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
    7.4 พัฒนาด้านพลังงาน 
    7.5 พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
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    7.6  พัฒนาระบบประปา 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
    แนวทางการพัฒนา  
    8.1 ส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
    8.2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
    8.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
    แนวทางการพัฒนา 
    9.1 การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ 
    9.2 การพัฒนาเมือง 
    9.3 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 
10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
    แนวทางการพัฒนา 
    10.1 ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ 
    10.2 พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ 
    10.3 พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ 
    10.4 ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 
    10.5 เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
    10.6 ส่งเสริมความร่วมมือ กับภูมิภาค 
2.4 แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
    1. สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วน 
    2. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล แผน 

เฉพาะด้าน และแผนปฏิบัติการ 
    3. สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) จัดทำ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแบบมีส่วนร่วม  
    4. ผลักดันให้ภาคเอกชนส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
    5. สร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาต่าง ๆ  
    6. เพิ่มประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ที่ชัดเจน 

ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

3. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

      3.1  แผนพัฒนาภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   เป้าหมาย  ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 
1. บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
2. แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
3. สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายใน ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
4. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
5. ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก ภาคกลาง และพ้ืนที่

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และ พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค 
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6. พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพ่ือนบ้านในการสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

โครงการที่สำคัญ (Flagship Project) 
1.โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2.โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 
3.โครงการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตร อินทรีย์ 
4.โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม 
5.โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน ขอนแก่น สกลนคร และนครพนม 

3.2  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
   แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 –2565) ฉบับทบทวน 
ปี พ.ศ. 2564   ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ บูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออก เฉียง
เหนือตอนล่าง 1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 โดยสรุปประเด็นสำคัญ   ดังนี้  

ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position)  
1. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย  
2. เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ  
3. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มีชื่อเสียง  
4. เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน  

พันธกิจ (Mission)  
1. ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ  
2. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสำปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน  
3. ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ  
4. ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
5. ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม  
6. ส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ  
7. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าชายแดน  
8. ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม  

เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี  
จากโครงสร้างเศรษฐกิจในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ปี พ.ศ. 

2560 มีเศรษฐกิจที่สำคัญ 3 ลำดับแรก โดยมีภาคอุตสาหกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 23 รองลงมาเป็นภาค
เกษตรกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 18 และภาคการค้าร้อยละ 14 มีพ้ืนที่การเกษตรร้อยละ 68.15 ของพ้ืนที่ของ
กลุ่มจังหวัด ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน ร้อยละ 16.85 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีศักยภาพทาง
การเกษตรที่โดดเด่น ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย โคเนื้อ โคนม ไก่ แพะ แกะ มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวที่
หลากหลาย ทั้งท่องเที่ยวธรรมชาติ นิเวศ อารยธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และกีฬา มีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลก เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหม และในขณะเดียวกันก็มีปัญหาในเรื่องการขาดแคลนน้ำ
เพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ สัดส่วนคนยากจน ร้อยละ 12.9 
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รายได้เฉลี่ยครัวเรือน/ปี 250,632 บาท หนี้สินเฉลี่ยครัวเรือน/ปี 200,217.08 บาท มีความไม่เสมอภาค   
ด้านรายได้ (Gino coefficient) สูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ จึงกำหนดเป้าหมายการพัฒนาในการเป็น  

“ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและสังคมเป็นสุข” 

โดยมีแนวคิดการพัฒนา ดังนี้  
1. การเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการผลิตให้เป็นมาตรฐานปลอดภัย และพัฒนาจนถึงขึ้นมาตรฐานอินทรีย์

ในภาคการเกษตรทั้งพืชและสัตว์ โดยมีการนำนวัตกรรมในพ้ืนที่มาช่วยให้เกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกร     
รุ่นใหม่ (Smart Farmer) ให้มีการสืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมให้คงอยู่ด้วยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นหลักในการดำเนินงาน เพ่ือให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก  

2. พัฒนาการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอ ทั้งน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค และน้ำเพ่ือการเกษตรให้เพียงพอ
ตลอดปี โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำให้อยู่ในพ้ืนที่ หรือการขยายพ้ืนที่รับน้ำ การกระจายน้ำไปยังพ้ืนที ่ 

3. ส่งเสริมการแปรรูปของสินค้าให้มากขึ้นในพ้ืนที่ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแบบครบ
วงจรในพ้ืนที่ โดยพัฒนาช่วงกลางทางและปลายทางให้มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ที่กำหนดให้กลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัด
นครราชสีมาให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร  

4. ส่งเสริมอาชีพ และเพ่ิมทักษะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างโอกาสในการสร้างรายได้จากภาคการเกษตร
และนอกภาคเกษตร โดยเชื่อมโยงสินค้าชุมชนกับการท่องเที่ยว  

5. สร้างมูลค่าเพ่ิมในสาขาการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ทั้งทางด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอานวยความสะดวก และบริการเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว การใช้ประโยชน์จากระบบ 
Logistic ที่รัฐบาลไว้วางรากฐานไว้ให้ การสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงการ
สร้างการตลาดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและเป็นที่นิยมเดินทางมายังกลุ่มจังหวัด  

6. การพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแล มีศักยภาพ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
หรือสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามศักยภาพ รวมทั้งการรักษาภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเพ่ือให้สืบทอดไปยังรุ่น
ลูกหลาน และการเพ่ิมศักยภาพของเด็ก เพ่ือให้สังคมมีคุณภาพและสามารถดูแลตนเองได้ในอนาคต 

ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ  

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป  
วัตถุประสงค์  

เพ่ือเป็นศูนย์กลางด้านเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร  
แนวทางการพัฒนา   

1.1 พัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพ่ือการเกษตร  
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค  
1.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม  
1.4 ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน  
1.5 ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
1.6 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพลังงานทดแทน  
1.7 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม  
1.8 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจำหน่าย  
1.9 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร  
1.10 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม  
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีความสะดวก และปลอดภัย  
2. เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการไหมมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ิมขึ้น  

แนวทางการพัฒนา  
2.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก  
2.2 พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว   
2.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  
2.4 สร้างความเชื่อม่ันและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว  
2.5 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว  
2.6 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา  
2.7 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยช้าง  
2.8 ส่งเสริมพัฒนา การค้า การลงทุน การค้าชายแดน  
2.9 ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน  
2.10 ส่งเสริมนวัตกรรมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ และการตลาด  
2.11 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ 
2.12 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม  
2.13 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาดีขึ้น  
2. เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงพาตนเองได้ แข็งแรง มีความสุข  

แนวทางการพัฒนา  
3.1 พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาด้านสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต  
3.2 ส่งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และส่งเสริมสร้างศักยภาพการพ่ึงพาตนเอง  
3.3 ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นตัวเด็กปฐมวัยเป็นสำคัญ  
3.5 ส่งเสริม และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาครอบครัวสู่ชุมชนเข้มแข็ง 
 

3.3  แผนพัฒนาจังหวัด 

ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
  1. เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม การเกษตร การท่องเที่ยว Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 
  2. เป็นศูนย์กลางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  3. เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4. เป็นศูนย์กลางในการป้องกันภัยคุกคาม และเสริมสร้างความมั่นคง เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ 
  5. เป็นที่ตั้งของส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 
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เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565)  

“ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม
สังคมคุณภาพสูง” 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา  
1) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 4  
2) ประชาชนมีรายได้ต่อหัวต่อปี (GPP per capita) เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 4  
3) รายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๕  
4) ร้อยละของประชากร ที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง (%)  
5) ค่าดัชนีความสุขของประชากรในจังหวัดเพ่ิมข้ึน  
6) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  
1) สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีด

ความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ  
2) ยกระดับการท่องเที่ยว ที่หลากหลายเชื่อมต่อภาคและภูมิภาค  
3) พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
4) เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
5) ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน  
6) ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/ 

MICE City/ Art City / Safe City) 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวทาง 
    พระราชดำริ  

1.ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเพ่ือแก้ไขและป้องกัน
ปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบตามแนวทางพระราชดำริ เช่น การ
บริหารจัดการ “น้ำ” เตรียมรับมือ “สู้ภัยแล้ง” 
2.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    คุณภาพชีวิต 

1.ยกระดับคุณภาพการศึกษา ผลิตคนที่มีคุณภาพ และมีสติปัญญา 
รอบรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
2.ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ เช่น การพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น  
3.พัฒนาคนให้มีสุขภาวะที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ เช่น สาธารณสุข
สร้างสุขภาพประชาชน “3อ.2ส.” (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ 
ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มสุรา) สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์  
4.ส่งเสริมงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  
5.ทำนุบำรุงศาสนาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 1.ส่งเสริม สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันด้าน

เศรษฐกิจ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม  ท่องเที่ยวและบริการ 
ยกระดับมาตรฐานการผลิต  และการพัฒนาศักยภาพด้าน
การเกษตร  เพ่ิมปริมาณคุณภาพการผลิต ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย
เกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมช่องทางการตลาด ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรและเครือข่ายเกษตรกร เร่งรัดสร้างอาชีพเพ่ือ
สร้างเศรษฐกิจชุมชน 
2.ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ 
3.บริหารจัดการน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำ ธนาคารน้ำใต้ดิน สร้าง
โครงข่ายน้ำ เพ่ือการเกษตร น้ำสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 1.พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวก 
ให้ครอบคลุมทั่วถึง   
2.บำรุงรักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ได้รับ
การจัดสรรที่ดีมีคุณภาพ  
3.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อยและ
ส่งเสริมศีลธรรมอันดีของประชาชน 
4.ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ ใน
การพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
5.สนับสนุน ส่งเสริมการกีฬา บำรุงสถานที่สำหรับกีฬาการ
ท่องเที่ยวและสุขภาพ จัดให้มีสวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ 
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ 
    การบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 

1.ยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน  
2.พัฒนาความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
3. สนับสนุน ส่งเสริมการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือ
อนาคต 
4.ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ทำงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต ยกระดับความโปร่งใสในการบริหารงาน  
5.นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น  
6.ปรับปรุงโครงสร้างให้กระชับไม่ซับซ้อน 
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5. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาของ อปท. 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  
ฉบับท่ี 12 

แผนพัฒนาจังหวัด 

1.ยุทธศาสตรด์้าน
โครงการตามแนวทาง
พระราชดำร ิ

5.ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

4.การเติบโตที่เป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
9.การพัฒนาภาคเมือง และพื้นท่ี
เศรษฐกิจ 
 

5.ยกระดับบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหเ้กิดสมดลุและ
ยั่งยืน 

2.ยุทธศาสตรด์้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
4.ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม 

1.การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
2.การสร้างความเป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ำในสังคม 

4.เสริมสร้างความมั่นคงในการ
พัฒนาคนและชุมชนอย่างมี
คุณภาพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

3.ยุทธศาสตรด์้าน
พัฒนาเศรษฐกิจ 
 

2.ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 
5.ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

4.การเติบโตที่เป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
9.การพัฒนาภาคเมือง และพื้นท่ี
เศรษฐกิจ 
 

2.ยกระดับการท่องเที่ยว ที่
หลากหลายเช่ือมต่อภาคและ
ภูมิภาค 
3.พัฒนานวัตกรรมการผลิต  การ
แปรรูปสินค้าและเกษตร
ปลอดภัยและอตุสาหกรรมเชิง
นิเวศ 
5.ยกระดับบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหเ้กิดสมดลุและ
ยั่งยืน 
 

4.ยุทธศาสตรด์้านการ
พัฒนาเมือง 
 

2.ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 
3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
5.ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

4.การเติบโตที่เป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
7.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส ์
9.การพัฒนาภาคเมือง และพื้นท่ี
เศรษฐกิจ 
 

1.เสริมสร้างระบบโครงสร้าง
พื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่าย
คมนาคมแห่งอนาคต  และเพิ่ม
ขีดความสามารถการค้า  การ
ลงทุนและเศรษฐกิจ 
5.ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
6.ยกระดับการบริหารจัดการ
ภาครัฐรองรับการพัฒนาเมือง
และสังคมคุณภาพสูง 
 

5.ยุทธศาสตรด์้าน
พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการภาครัฐ 

1.ด้านความมั่นคง 
6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

6.การบริหารจัดการในภาครัฐ 
การป้องกันการทุจริตประพฤตมิิ
ชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

6.ยกระดับการบริหารจัดการ
ภาครัฐรองรับการพัฒนาเมือง
และสังคมคุณภาพสูง 
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6.  กรอบการประสานโครงการพัฒนา 

กรอบการประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  กำหนดกรอบการประสานโครงการ
พัฒนาที่มาจากการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโครงการพัฒนาระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  โดยดำเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง   กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  ดังนี้ 

๑.  โครงการพัฒนาที่ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ ๒ แห่งขึ้นไปได้ประโยชน์และได้
ทำการตกลงกันไว้ 
  หมายถึง  โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ ๒ แห่งขึ้นไปจะต้องดำเนินการ
ร่วมกันเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาในภาพรวมของจังหวัด 

๒.  ขนาดของโครงการและงบประมาณในการดำเนินโครงการพัฒนา 
  หมายถึง  โครงการพัฒนาที่มีขนาดของโครงการใหญ่  ใช้งบประมาณจำนวนมากและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการได้  โดยโครงการดังกล่าวอาจส่งผลในภาพรวมของการพัฒนาใน
ระดับจังหวัด 

๓.  ความซับซ้อนของโครงการ  ที่ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษ 
  หมายถึง  โครงการพัฒนาที่ต้องใช้เทคนิคในการดำเนินการตามโครงการค่อนข้างสูงหรือเป็น
โครงการพัฒนาที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการกำกับดูแลหรือเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินโครงการถึงจะ
บรรลุผลตามเป้าหมายของโครงการ 

๔.  โครงการที่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  สภาพแวดล้อม  และสภาพภูมิสังคม 
  หมายถึง  โครงการพัฒนาที่ดำเนินการแล้วอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สภาพแวดล้อมทำให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง  หรืออาจส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิสังคม  วัฒนธรรม  จารีต
ประเพณี  สภาพความเป็นอยู่ตามปกติของประชาชนในวงกว้างเกินพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๕.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมของจังหวัด 
  หมายถึง  การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดในวงกว้าง  เช่น  อุทกภัย  วาตภัย  ธรณีพิบัติ  
ไฟป่า  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องร่วมมือป้องกันภัยดังกล่าว  หรือภัยอันเกิดจากการกระทำของ
มนุษย์ต่อชีวิตและทรัพย์สิน  การก่อความไม่สงบ  การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การตัดไม้
ทำลายป่า  หรือภัยอันเกิดจากยาเสพติด  เป็นต้น 

๖.  อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการหรืออำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  หมายถึง  การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามท่ีกฎหมายกำหนด 

๗.  องค์ประกอบอ่ืนๆ ของสภาพพื้นที่ตามความจำเป็น 
  หมายถึง  ความแตกต่างในด้านสภาพภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และชีวภาพ  ที่ส่งผลให้การดำเนินโครงการพัฒนาต้องปรับเปลี่ยนไปตามสภาพดังกล่าวตามความจำเป็น 
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การติดตามและประเมินผล 
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ส่วนที่  3 
การติดตามและประเมินผล 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ได้ติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  จากระบบรายงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (E-Plan)  เมนูรายงาน 
 

2. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 2.1 รวมยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  จำนวน 334    
แห่ง โครงการที่อยู่ในแผนที่อนุมัติเป็นงบประมาณดำเนินการ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 - 2563 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ 
โครงการ พ.ศ.2561-2563 งบประมาณ พ.ศ.2561-2563 

จำนวน(โครงการ) ร้อยละ จำนวน(บาท) ร้อยละ 
1 การสานต่อแนวทางพระราชดำริ           339  1.13       74,081,834.43  0.58 

2 การพัฒนาการศึกษา            3,958  13.22  3,278,040,761.05  25.88 

3 การพัฒนาการเกษตร               789  2.64     119,809,657.38  0.95 
4 การพัฒนาสังคม             5,242  17.51  4,549,063,618.13  35.91 
5 การพัฒนาสาธารณสุข            2,050  6.85   248,949,851.97  1.97 
6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน            8,049  26.88  2,837,582,865.19  22.40 
7 การท่องเที่ยว ศาสนา-

วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
           2,168  7.24 361,473,351.09  2.85 

8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี            5,072  16.94   956,700,169.01  7.55 
9 การรักษาความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน 
            1,030  3.44     131,933,634.01  1.04 

10 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

            1,244  4.15 109,216,553.38 0.86 

 รวม 29,941 100.00 12,666,852,295.64  100.00 
 

ข้อมูลอ้างอิง จากข้อมูล E-plan เมนู รายงาน  ข้อ 6  รายงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย                
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 334 แห่ง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
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แผนภูมิแสดงโครงการที่ใช้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 

 

 

แผนภูมิแสดงงบประมาณที่ใช้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 

 

 

1. การสานต่อแนวทาง
พระราชด าริ=1.13%

2. การพัฒนาการศึกษา=13.22%

3. การพัฒนาการเกษตร=2.64%

4. การพัฒนาสังคม=17.51%

5. การพัฒนาสาธารณสุข=6.85%
6. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน=26.88%

7. การท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา=7.24%

8. การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ี
ดี=16.94%

9. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน=3.44%

10. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม=4.15%

1. การสานต่อแนวทางพระราชด าริ=1.13% 2. การพัฒนาการศึกษา=13.22%

3. การพัฒนาการเกษตร=2.64% 4. การพัฒนาสังคม=17.51%

5. การพัฒนาสาธารณสุข=6.85% 6. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน=26.88%

7. การท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา=7.24% 8. การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี=16.94%

9. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน=3.44% 10. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม=4.15%

1. การสานต่อแนวทางพระราชด าริ=0.58%
2. การพัฒนาการศึกษา=25.88%

3. การพัฒนาการเกษตร=0.95%

4. การพัฒนาสังคม=35.91%
5. การพัฒนาสาธารณสุข=1.97%

6. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน=22.40%

7. การท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี 
และกีฬา=3.28%

8. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี=7.55%

9. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน=1.04%

10. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม=0.86%

1. การสานต่อแนวทางพระราชด าริ=0.58% 2. การพัฒนาการศึกษา=25.88%

3. การพัฒนาการเกษตร=0.95% 4. การพัฒนาสังคม=35.91%

5. การพัฒนาสาธารณสุข=1.97% 6. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน=22.40%

7. การท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา=2.85% 8. การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี=7.55%

9. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน=1.04% 10. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม=0.86%



ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  (พ.ศ. 2566 – 2570) 42 
 

      จากข้อมูลข้างต้น ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา มีจำนวนโครงการพัฒนาที่มีจำนวนโครงการมากที่สุด คือด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จำนวน 8,049 โครงการ จำนวนงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนามากที่สุด คือการพัฒนาด้านการศึกษา                      
ใช้งบประมาณ 2,048,946,958.07 บาท จะเห็นว่าจำนวนงบประมาณเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาใช้
งบประมาณมากท่ีสุด 

     สรุปผลการการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด
นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 โดยใช้ข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา 10 ยุทธศาสตร์  ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563  ดังนี้ 

     1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดนครราชสีมา ที่ดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสานต่อแนวทางพระราชดำริ หรือ
ยุทธศาสตร์ที่มีโครงการที่ใกล้เคียงกับยุทธศาสตร์นี้ ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563  
จำนวน 339 โครงการ การดำเนินโครงการใช้งบประมาณ 74,081,834.43 บาท จากโครงการพัฒนาที่
ดำเนินการทั้งหมด 29,941 โครงการ ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 12,666,852,295.64 บาท                   
คิดเป็นร้อยละ 1.13  ของโครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 0.58 ของงบประมาณท่ีดำเนินโครงการทั้งหมด 

     2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา ที่ดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา หรือยุทธศาสตร์ที่มีโครงการที่ใกล้เคียง
กับยุทธศาสตร์นี้ ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563  จำนวน 3,958 โครงการ การดำเนิน
โครงการใช้งบประมาณ 3,278,040,761.05 บาท จากโครงการพัฒนาที่ดำเนินการทั้งหมด 29,941 
โครงการ งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 12,666,852,295.64  บาท  คิดเป็นร้อยละ 13.22  ของโครงการ
ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 25.88 ของงบประมาณท่ีดำเนินโครงการทั้งหมด 

     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา ที่ดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร หรือยุทธศาสตร์ที่มีโครงการที่
ใกล้เคียงกับยุทธศาสตร์นี้  ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563  จำนวน 789 โครงการ     
การดำเนินโครงการ ใช้งบประมาณ 119,809,657.38 บาท จากโครงการพัฒนาที่ดำเนินการทั้งหมด 
29,941 โครงการ ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 12,666,852,295.64  บาท  คิดเป็นร้อยละ 2.64  
ของโครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 0.95 ของงบประมาณท่ีดำเนินโครงการทั้งหมด 

     4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในนครราชสีมา 
ที่ดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม หรือยุทธศาสตร์ที่มีโครงการที่ใกล้เคียงกับยุทธศาสตร์นี้ 
ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563  จำนวน 5,242 โครงการ การดำเนินโครงการใช้
งบประมาณ 4,549,063,618.13 บาท จากโครงการพัฒนาที่ดำเนินการทั้งหมด 29,941 โครงการ                  
ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 12,666,852,295.64  บาท  คิดเป็นร้อยละ 17.51  ของโครงการทั้งหมด 
คิดเป็นร้อยละ 35.61 ของงบประมาณท่ีดำเนินโครงการทั้งหมด 

     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา ที่ดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข หรือยุทธศาสตร์ที่มีโครงการที่
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ใกล้เคียงกับยุทธศาสตร์นี้ ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563  จำนวน  2,050 โครงการ 
การดำเนินโครงการใช้งบประมาณ 248,949,851.97 บาท จากโครงการพัฒนาที่ดำเนินการทั้งหมด 
29,941 โครงการ ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 12,666,852,295.64  บาท  คิดเป็นร้อยละ 6.85  
ของโครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 1.97 ของงบประมาณท่ีดำเนินโครงการทั้งหมด 

     6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดนครราชสีมา ที่ดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน หรือยุทธศาสตร์ที่มี
โครงการที่ใกล้เคียงกับยุทธศาสตร์นี้ ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563  จำนวน 8,049 
โครงการ การดำเนินโครงการใช้งบประมาณ 2,837,582,865.19 บาท จากโครงการพัฒนาที่ดำเนินการ
ทั้งหมด 29,941 โครงการ ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 12,666,852,295.64  บาท  คิดเป็นร้อยละ 
26.88  ของโครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 22.40 ของงบประมาณท่ีดำเนินโครงการทั้งหมด 

     7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ที่ดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา หรือยุทธศาสตร์ที่มีโครงการที่ใกล้เคียงกับยุทธศาสตร์นี้ 
ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563  จำนวน 2,186 โครงการ การดำเนินโครงการใช้
งบประมาณ 361,473,351.09 บาท จากโครงการพัฒนาที่ดำเนินการทั้งหมด 29,941 โครงการ ใช้
งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 12,666,852,295.64  บาท  คิดเป็นร้อยละ 7.24  ของโครงการทั้งหมด คิด
เป็นร้อยละ 2.85 ของงบประมาณท่ีดำเนินโครงการทั้งหมด 

     8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดนครราชสีมา ที่ดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หรือยุทธศาสตร์ที่มี
โครงการที่ใกล้เคียงกับยุทธศาสตร์นี้   ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563  จำนวน                 
5,072 โครงการ การดำเนินโครงการใช้งบประมาณ 956,700,169.01 บาท จากโครงการพัฒนาที่
ดำเนินการทั้งหมด 29,941 โครงการ ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 12,666,852,295.64 บาท                    
คิดเป็นร้อยละ 16.94  ของโครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 7.55 ของงบประมาณท่ีดำเนินโครงการทั้งหมด 

     9. ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ที่ดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน หรือยุทธศาสตร์ที่มีโครงการที่ใกล้เคียงกับยุทธศาสตร์นี้  ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ                      
พ.ศ.2561 - 2563  จำนวน 1,030 โครงการ การดำเนินโครงการใช้งบประมาณ 131,933,634.01 
บาท จากโครงการพัฒนาที่ดำเนินการทั้งหมด 29,941 โครงการ ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 
12,666,852,295.64 บาท  คิดเป็นร้อยละ 3.44  ของโครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 1.04 ของ
งบประมาณท่ีดำเนินโครงการทั้งหมด 

     10. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือยุทธศาสตร์ที่มีโครงการที่ใกล้เคียงกับยุทธศาสตร์นี้ ดำเนินโครงการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563  จำนวน 1,244 โครงการ การดำเนินโครงการใช้งบประมาณ 
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109,216,553.38 บาท จากโครงการพัฒนาที่ดำเนินการทั้งหมด 29,941 โครงการ ใช้งบประมาณ
ดำเนินการทั้งสิ้น 12,666,852,295.64  บาท  คิดเป็นร้อยละ 4.15  ของโครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 
0.86 ของงบประมาณท่ีดำเนินโครงการทั้งหมด 

3. ข้อเสนอแนะในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดในอนาคต 
     3.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
  ในอนาคตควรมุ่งเน้นพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความทั่วถึง พัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน  เพ่ิมประสิทธิภาพและแปรรูปสินค้า
ไปสู่สินค้าชนิดใหม่ที่มีมูลค่าสูง  ส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ พัฒนาการท่องเที่ยว  เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมมาก
ขึ้น พัฒนาสังคม  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ  ให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี  

    3.2 ความเสี่ยงในการดำเนินการและข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ในการนำยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้ 
  1. ควรพัฒนางานประสานแผนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรม  สามารถ
นำไปสู่การปฏิบัติ 
  2. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ต้องให้ความสำคัญกับการประสานแผนอย่างจริงจัง  และพยายาม
ทำให้แผนพัฒนาประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 
  3. ควรพัฒนาระบบการประสานแผนและระบบงบประมาณ  การเงิน การคลัง เพ่ือให้การ
ประสานแผนบรรลุวัตถุประสงค์ 
  4. ปัจจัยด้านงบประมาณ  ส่งผลต่อการจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ยิ่งขึ้น  โดยจะส่งผลดีในแง่การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
  5. ปัจจัยด้านการเมือง  ส่งผลต่อความสำเร็จในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งยัง
ส่งผลต่อการดำเนินการ  การเมืองมีผลต่อความชัดเจนและความต่อเนื่องของกำหนดนโยบายเพ่ือการประสาน
แผน 
  6. การประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการควรปรับให้
สอดคล้องคู่ขนาน  เพื่อเชื่อมโยงงานและงบประมาณได้จริงในทางปฏิบัติ 
  7. ควรปรับโครงสร้างการบริหารงานให้เหมาะสมกับบริบทของงาน 
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อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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พระราชบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 
-----------------------  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

เป็นปีที่ ๕๒ ในรัชกาลปัจจุบัน 
หมวด ๔ 

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
------------------------ 

  
มาตรา ๔๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการภายในเขตองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย 
(๒) จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 
(๓) สนับสนุนสภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
(๔) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
(๕) แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
(๖) อำนาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 

๒๔๙๘ เฉพาะภายในเขตสภาตำบล 
(6/1) ให้ความช่วยเหลือ  ส่งเสริมและสนับสนุนในการดูแลการจราจรและการรักษาความ

สงบเรียบร้อย 
(๗) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๗ ทวิ) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(7 ตรี) จัดการ  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา  รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการ

ดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก 
(๘) จัดทำกิจการใดๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในเขตองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันดำเนินการหรือให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจัดทำ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

(๙) จัดทำกิจการอ่ืนใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนกำหนดให้เป็น
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

บรรดาอำนาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาคอาจมอบให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้ ทั้งนี ้ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา ๔๕/๑ การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 
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มาตรา  46  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจจัดทำกิจการใดๆ  อันเป็นอำนาจหน้าที่ของ
ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืนที่อยู่นอกเขตจังหวัดได้  เมื่อได้รับความยินยอมจาก
ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไขท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

 
กฎกระทรวง  พ.ศ.2541 

ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540  อาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา  6  และมาตรา  45  (8)  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  2540  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ 

ให้กิจการดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนสมควรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ร่วม
ดำเนินการ หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ  

1. จัดให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค  และการเกษตร 
2. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
3. บำบัดน้ำเสีย 
4. บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. วางผังเมือง 
6. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ซึ่งอย่างน้อยต้องเป็นทางหลวงชนบทตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง 
7. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำ 
8. จัดให้มีท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  ที่จอดรถ และตลาด 
9. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
10. รักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
11. จัดการศึกษา ทำนุบำรุงศาสนา และบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  หรือ

วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
12. จัดให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬา  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  สวนสาธารณะและสวนสัตว์  

ตลอดจนสถานที่ประชุม  อบรมสำหรับราษฎร 
13. จัดให้มีการสังคมสงเคราะห์และการสาธารณูปการ 
14. ป้องกันและบำบัดรักษาโรค 
15. จัดตั้งและบำรุงสถานพยาบาล 
16. ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
17. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ 
18. กิจการที่ได้มีการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนา  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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พระราชบัญญัติ 
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
---------------------------------------- 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน 
หมวด ๒ 

การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ 
--------------------------------------------- 

 มาตรา ๑๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ใน
การจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 

(๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 

(๒) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
(๓) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
(๔) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
(๕) การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๖) การจัดการศึกษา 
(๗) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๘) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
(๙) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
(๑๐) การจัดตั้งและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม 
(๑๑) การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
(๑๒) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 
(๑๓) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ 
(๑๔) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(๑๕) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการทำกิจการไม่ว่าจะดำเนินการเองหรือ

ร่วมกับบุคคลอ่ืนหรือจากสหการ 
(๑๖) การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอ่ืน 
(๑๗) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
(๑๘) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
(๑๙) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
(๒๐) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
(๒๑) การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 
(๒๒) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๒๓) การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด 
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(๒๔) จัดทำกิจการใดอันเป็นอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในเขต 
และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันดำเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดจัดทำ ทั้งนี้ ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกำหนด 

(๒๕) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
(๒๖) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
(๒๗) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
(๒๘) จัดทำกิจการอ่ืนใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนกำหนดให้เป็น

อำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๒๙) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ

กำหนด 
 

 
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง กำหนดอำนาจ และ
หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ลงวันที ่ 13 สิงหาคม 2546 
 เพ่ือให้การดําเนินการตามอํานาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตจังหวัด 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด จึงสมควรกําหนดลักษณะของอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขึ้น  
 อาศัยอํานาจตามมาตรา 12 (15) และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 คณะกรรมการการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงประกาศกําหนดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ลักษณะของการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการให้บริการสาธารณะ
ในเขตจังหวัด 
 (1) ดําเนินงานในโครงการที่มีขนาดใหญ่ที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนใน
เขตจังหวัด 
 (2) เป็นการดําเนินงานที่ปรากฏถึงกิจกรรมที่เป็นภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัด ที่มุ่งต่อประโยชน์ของท้องถิ่นหรือประชาชนเป็นส่วนรวม และไม่เข้าไปดำเนินงานที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัดสามารถดําเนินการได้เอง 
 (3) เข้าไปดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการในลักษณะที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องหรือมีผู้
ที่ได้รับประโยชน์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 1 แห่งขึ้นไป 
 ข้อ 2 ในการดําเนินการตามอํานาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามข้อ 1 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรจะดําเนินการเพื่อให้เป็นไปในลักษณะดังนี้ คือ 
 (1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและประสานการจัดทําแผนจังหวัด โดยการสร้าง
และพัฒนาระบบการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดเพ่ือนําไปสู่การใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสมดุลย์และคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 
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 (2) การก่อสร้างและบํารุงรักษาโครงการที่ เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่หรือมีการ
เกี่ยวเนื่องกันหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือในลักษณะที่เป็นเครือข่ายหลักในการเชื่อมโยงกับแผนงาน
โครงการที่ดําเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด 
 (3) การจัดการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ
ประชาชนในระดับจังหวัด และไม่เป็นการซ้ำซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือขยายศักยภาพและมุ้งต่อผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด 
 (4) การส่งเสริมจารีต ประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การส่งเสริมการลงทุน และพาณิชย 
กรรมของจังหวัด 
 (5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การ
ทําหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลรวม การดูแลระบบบําบัดน้ำเสียรวมให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด 
 (6) ให้บริการด้านเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกล บุคลากร แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนในเขตจังหวัด 
 (7) ดําเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
กําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมถ่ายโอนที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัด “มีหน้าที่ที่ต้องทํา” 

*** ข้อ 3 การสนับสนุนงบประมาณให้แก่ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จะกระทําได้แต่เฉพาะกรณี
ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะต้องดําเนินการเอง แต่ไม่สามารถดําเนินการเองได้ 
เนื่องจากเป็นงานปฏิบัติซึ่งจะต้องใช้เทคนิควิชาการสูง และหน่วยงานของรัฐนั้นมีความสามารถท่ีจะดําเนินการ
ได้ดีกว่า และผลของการให้การสนับสนุนนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
 การสนับสนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด จะกระทําได้ในกรณีที่เร่งด่วนและ
จำเป็นหากไม่ดําเนินการจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประชาชน 
 การให้การสนับสนุนแก่ประชาคม องค์กรประชาชน ควรเป็นไปในลักษณะของการส่งเสริม
ความสามารถดำเนินการ โดยใช้ศักยภาพของตนเองในการบริหารจัดการในลักษณะของการร่วมคิด ร่วมทํา  
ร่วมรับผลประโยชน์ โดยไม่ให้การสนับสนุนในลักษณะของการให้สิ่งของ หรือการเข้าไปดำเนินการแทน  
 ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  กำหนด
อำนาจส่วนท้องถิ่นในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  (ฉบับที่ 2)  ยกเลิก
วรรคหนึ่ง  วรรคสอง  ของข้อ  3 
 ข้อ 4 หากมีปัญหา ข้อขัดข้อง ในการดำเนินงานตามอำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่ในการวินิจฉัยและดำเนินการ
ตามประกาศนี้ 
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แนวทาง / หลักเกณฑ์ในการบูรณาการแผนงาน / โครงการ 
ที่จะเสนอบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสมีา 
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แบบฟอร์มการเสนอโครงการ 
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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รายละเอียดโครงการ 
1. ชื่อโครงการ.................................................................................................................. ......................... 
2. หลักการและเหตุผล  

2.1 ที่มา : มาจากนโยบาย/ยุทธศาสตร์/อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย/สถานการณ์ 
2.2 สภาพปัญหา : เกิดกับใคร ที่ไหน เมื่อไหร่ มากน้อยแค่ไหน 
2.3 ความจำเป็น : ที่ต้องจัดทำโครงการว่าต้องการ ทำอะไร ทำอย่างไร ส่งผลดีอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1  เพ่ือ..........................................................................................  
3.2  เพ่ือ………………………………………………………………………………. 
3.3  เพ่ือ………………………………………………………………………………. 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

6. พ้ืนที่ดำเนินการ / สถานที่ดำเนินการ  
     (โครงการประเภทเส้นทางคมนาคมและพัฒนาแหล่งน้ำให้ระบุจุดพิกัดเป็น  UTM) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. วิธีดำเนินการ  (จัดงาน/ฝึกอบรม/ประชุม/ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม/จัดซื้อ/จัดจ้าง) 

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

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

ปีงบประมาณ รายการ จำนวนเงิน 
2566 
2567 
2568 
2569 
2570 

งบดำเนินงาน 
-ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ
งบลงทุน 
-ครุภัณฑ ์
-ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ/(รวมทั้งการติดตามและประเมินผล) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(ลงชื่อ)...............................................ผู้เขียนโครงการ 

                                                             (...........................................) 
                                                        

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

            ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/หัวหน้าหน่วย 
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แบบฟอร์มข้อมูลเบื้องต้นโครงการ 
1.  ข้อมูลทั่วไป 
 1.1  ช่ือสายทาง........................................................................................................................................ 

1.2  สภาพถนน  ณ  วันท่ีเข้าทำการสำรวจเบื้องต้น  (............./............../.............)  ระบุ  วัน / เดือน / ปี 
 1.2.1  ระยะทางทั้งสิ้น.....................................กม. 
 1.2.2  การก่อสร้างเป็นถนนที่มผีวิจราจรประเภท  (ระบุประเภทถนนท่ีสำรวจ) 

(     )   ถนนลาดยางผิวจราจรกวา้งเฉลี่ย...............ม.  ไหล่ทางกว้างข้างละ.............ม.             
           ระยะทางรวม.......................กม.   
           ปีงบประมาณ..................ได้รบังบประมาณก่อสร้าง  ระยะทาง......................กม. 
           (กม............................ถึง.....................................กม.) 
           ปีงบประมาณ..................ได้รบังบประมาณก่อสร้าง  ระยะทาง.......................กม.  
           (กม............................ถึง.....................................กม.) 
(     )   ถนนคอนกรีตผิวจราจรกว้างเฉลี่ย...............ม.  ระยะทางรวม.......................กม.   
           ปีงบประมาณ..................ได้รบังบประมาณก่อสร้าง  ระยะทาง......................กม. 
           (กม............................ถึง.....................................กม.) 
           ปีงบประมาณ..................ได้รบังบประมาณก่อสร้าง  ระยะทาง.......................กม.  
           (กม............................ถึง.....................................กม.) 
(     )   ถนนลูกรังผิวจราจรกว้างเฉลี่ย...............ม.  ระยะทาง.......................กม.   
           (กม............................ถึง.....................................กม.) 
(     )   ถนนดินผิวจราจรกว้างเฉลี่ย...............ม.  ระยะทาง.......................กม.    
           (กม............................ถึง.....................................กม.) 

  1.2.3  มสีะพานในสายทาง  จำนวน...........แห่ง  ประกอบด้วย  (หากมีมากกว่า 3 แห่ง ให้เพิ่มเติม) 
   แห่งที่ 1  ความยาว..................ม.  ช่วง  กม......................ถึง..........................กม. 
     ผิวจราจรกว้าง.......................ม.  ทางเท้าข้างละ.......................ม. 
     สภาพการใช้งาน    ใช้งานได้ด ี
         ควรก่อสร้างใหม่  ความยาว....................ม. 
                     ผิวจราจรกว้าง................ม.  ทางเท้าข้างละ..............ม. 
         ข้อเสนออื่นๆ โปรดระบุ.............................................. 
   แห่งที่ 2  ความยาว..................ม.  ช่วง  กม......................ถึง..........................กม. 
     ผิวจราจรกว้าง.......................ม.  ทางเท้าข้างละ.......................ม. 
     สภาพการใช้งาน    ใช้งานได้ด ี
         ควรก่อสร้างใหม่  ความยาว....................ม. 
                     ผิวจราจรกว้าง................ม.  ทางเท้าข้างละ..............ม. 
         ข้อเสนออื่นๆ โปรดระบุ............................................. 
 
   แห่งที่ 3  ความยาว..................ม.  ช่วง  กม......................ถึง..........................กม. 
      ผิวจราจรกว้าง.......................ม.  ทางเท้าข้างละ.......................ม. 
      สภาพการใช้งาน   ใช้งานได้ด ี
         ควรก่อสร้างใหม่  ความยาว....................ม. 
                     ผิวจราจรกว้าง................ม.  ทางเท้าข้างละ..............ม. 
         ข้อเสนออื่นๆ โปรดระบุ.............................................. 
 1.2.4  เขตทาง    (     )  มีเขตทางตลอดสายข้างละ.........................ม.  (เฉลี่ย) 
    (     )  ไม่มีมีเขตทาง 
    (     )  มีเขตทางเป็นบางช่วง  กว้างข้างละ..............ม. (กม................ถึง...............กม.) 
          กว้างข้างละ..............ม. (กม................ถึง...............กม.) 
          กว้างข้างละ..............ม. (กม................ถึง...............กม.) 
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 1.3  ความพร้อมของแบบก่อสร้าง 
  (      )  ไม่มีแบบก่อสร้าง 
  (      )  มีแบบก่อสร้างแล้ว  ระยะทาง....................กม.  (กม................ถึง...............กม.) 
             หน่วยงานท่ีสำรวจออกแบบ...............................................สำรวจ-ออกแบบเมื่อปี พ.ศ.............. 
             ผิวจราจรประเภท...................................กว้าง..................ม.  ไหล่ทางประเภท.......................... 
             กว้างข้างละ............ม.  ช่ือตามแบบ........................................................................................... 
2.  สภาพภูมิประเทศของสายทาง 
 2.1  ที่ตั้งโครงการ 
  2.1.1  จุดเริ่มต้นโครงการเช่ือมสายทาง................................................................................................. 
             ซึ่งเป็นถนน  (     )  ลาดยาง      (     )  ลูกรัง   ของหน่วยงาน....................................... 
             ที่บริเวณบ้าน.........................ตำบล..........................อำเภอ..................จังหวัด.......................... 
  2.1.2  ช่ือหมู่บ้านสายทางผ่าน / ประชากรผูไ้ดร้ับประโยชน์ 
   1.  บ้าน...............................ตำบล..............................ช่วง  กม....................ถึง  กม................... 
        ประชากร...............................ครัวเรือน 
   2.  บ้าน...............................ตำบล..............................ช่วง  กม....................ถึง  กม................... 
        ประชากร...............................ครัวเรือน 
   3.  บ้าน...............................ตำบล..............................ช่วง  กม....................ถึง  กม................... 
        ประชากร...............................ครัวเรือน 
   4.  บ้าน...............................ตำบล..............................ช่วง  กม....................ถึง  กม................... 
        ประชากร...............................ครัวเรือน 
   5.  บ้าน...............................ตำบล..............................ช่วง  กม....................ถึง  กม................... 
        ประชากร...............................ครัวเรือน 

   6.  บ้าน...............................ตำบล..............................ช่วง  กม....................ถึง  กม................... 
        ประชากร...............................ครัวเรือน 
   7.  บ้าน...............................ตำบล..............................ช่วง  กม....................ถึง  กม................... 
        ประชากร...............................ครัวเรือน 
   8.  บ้าน...............................ตำบล..............................ช่วง  กม....................ถึง  กม................... 
        ประชากร...............................ครัวเรือน 

2.1.3  ทางหลวง , ทางรถไฟท่ีถนนสายนี้ตดัผ่าน 
   1.  ที่ กม.......................สายทาง.................................(    )  ทางหลวง....................(    )  รถไฟ 
   2.  ที่ กม...................... สายทาง.................................(    )  ทางหลวง....................(    )  รถไฟ 
  2.1.4  จุดสิ้นสดุโครงการเช่ือมกบัสายทาง........(ระบุช่ือสายทางเชื่อมระหว่าง อปท.)............................ 
   ซึ่งเป็นถนน  (    )  ลาดยาง      (    )  ลูกรัง    ของหน่วยงาน................................................ 
   ที่บริเวณบ้าน.........................ตำบล.....................อำเภอ...................จังหวัด.............................   
   (    )  ด้านซ้ายทาง (    )  ด้านขวาทาง (    )  เช่ือมต่อกัน 
  
2.2  ข้อจำกัดของสภาพภูมปิระเทศ  ซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได ้
         (    )  ไม่มี  (กม.....................ถึง  กม...........................) 
         (    )  มี       ผ่านพ้ืนท่ีลุ่มน้ำช้ัน 1 Aไม่สามารถขออนุญาตค่าก่อสร้างได้ (กม...............ถึง  กม.............) 
                ผ่านพ้ืนท่ีป่าสงวน   (กม......................ถึง  กม.......................) 
                ผ่านพ้ืนท่ีป่า สปก.   (กม......................ถึง  กม.......................) 
                ผ่านพ้ืนท่ีป่าชายเลน   (กม......................ถึง  กม.......................) 
                อื่นๆ โปรดระบุ..........................................................................ตั้งแต่  กม....................... 



 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  (พ.ศ. 2566 – 2570) 60 
 

3.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (สามารถระบุประโยชน์ไดม้ากกว่า 1 ข้อ  การระบุประโยชน์จะทำให้สามารถพิจารณาว่าสายทาง 
     ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณนั้นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทัง้ระดับชาติ , ระดับจังหวัด อย่างไรบ้าง ดังนั้น  
     ขอให้ระบุหรือเพิ่มเตมิข้อมูลให้มากที่สุด) 
 (     )  3.1  ประเภทการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 
  3.1.1  ร่นระยะทางในการเดินทางเฉลี่ย..............................กม. 
  3.1.2  ผ่านพ้ืนท่ีเพาะปลูกประเภทต่างๆ  (เช่น  ข้าว , มันสำปะหลงั , ยาง , ส้ม , ทุเรียน ฯลฯ) 
   ประเภท...................................................................................พื้นที่.....................ไร่ 
   ประเภท...................................................................................พื้นที่.....................ไร่ 
   ประเภท...................................................................................พื้นที่.....................ไร่ 
   ประเภท...................................................................................พื้นที่.....................ไร่ 

(     )  3.2  ประเภทการท่องเที่ยว 
  3.2.1  ร่นระยะทางในการเดินทางเฉลี่ย.............................กม. 
  3.2.2  ช่ือสถานท่ีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับประโยชน์ (ระบุในแผนทีส่ายทางด้วย)................................... 
  3.2.3  จำนวนนักท่องเที่ยวเฉลีย่ต่อปี...............................คน 
 (     )  3.3  ประเภทอื่นๆ  โปรดระบุและเพิ่มเติมข้อมลู
.............................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….…… 
 
4.  หน่วยงานหรือบุคคลที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
 4.1  ช่ือ..............................................................ตำแหน่ง........................................ตามหนังสือท่ี........................ 
 4.2  ช่ือ..............................................................ตำแหน่ง........................................ตามหนังสือท่ี........................ 
5.  ผ่านขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนา 
 (     )  5.1  มีการจดัประชุมประชาคมท้องถิ่น 
 (     )  5.2  มีการรวบรวมประเดน็หลักการพัฒนาปญัหาความต้องการและข้อมูลนำมาจัดทำร่างแผนฯ 
 (     )  5.3  มีการจดัประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนฯ 
 (     )  5.4  มีการจดัประชุมองคก์รประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนฯ 
 
      

(ลงช่ือ)...............................................ผูส้ำรวจ 
                                                                     (...........................................) 
                                                        

(ลงช่ือ)...............................................ผู้อำนวยการกองช่าง 
                                                                     (..........................................  ) 
 

(ลงช่ือ)..................................................ผู้บริหารท้องถิ่น 
                                                                     (..........................................  ) 
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นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

นายชัยเกียรติ เกษรบัวทอง ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางขวัญจิตต์ เกตุสระน้อย นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับต้น
พ.จ.อ.คมกฤษณ์ เงินโพธ์ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ
นางสาวศิริอร คิดเห็น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ
นางสาวพรณภา เปียนขุนทด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ
นางพิจิตรา ปิดตาฝ้าย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ
นางชุติกาญจน์ เพียดขุนทด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ
นายวัชรินทร์ สงค์ทะเล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางวิสา ช้ันกลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวปิยวรรณ ประสงค์หิงษ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายภาณุ เทจอหอ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวอนงค์วดี สังจะโป๊ะ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

                                                     ท่ีปรึกษา

                                                   คณะท างาน


