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คำนำ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕34 แกไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ ใหจังหวัดจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดใหสอดคลองกับ
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ และความตองการของประชาชนในทองถ่ินในจังหวัด 
ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา 18 
ให ก.บ.จ. ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด โดยคำนึงถึงความตองการและศักยภาพของประชาชนในทองถ่ิน 
ภายในจังหวัด รวมตลอดถึงความพรอมของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนและยุทธศาสตรระดับชาติ 

จังหวัดนครราชสีมา ไดทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2561 – 2565) 
ฉบับทบทวน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ีเปนไปตามนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 
และแผนพัฒนากลุมจังหวัด พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวน) (ผลจากการประชุมคณะกรรมการบูรณาการ
นโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งท่ี 1/2563) โดยยึดยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 นโยบายรัฐบาล และขอสั่งการนายกรัฐมนตรี รวมท้ังทิศทาง   
การพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุมจังหวัด และปญหาความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี มาประกอบการพิจารณา
จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสมีา โดยพิจารณาท้ังดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
ดานความม่ันคง และดานบริหารจัดการภาครัฐ รวมถึงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ซ่ึงสงผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจ ชีวิตความเปนอยูของประชาชนในรูปแบบชีวิตวิถีใหม (New Normal)  
เพ่ือใหแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาทันตอสถานการณและมีความยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลง สามารถ
ขับเคลื่อนไปไดดวยดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังเปนการแกไขปญหารวมกันของจังหวัดใหเหมาะสม
กับโอกาสและศักยภาพของจังหวัด และนำไปสูการกระตุนใหเกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสรางรายได       
ใหจังหวัดนครราชสีมา และไดนำแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมานำเสนอตอท่ีประชุมประชาคมเพ่ือรับฟง       
ความคิดเห็นจากทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน เม่ือวันท่ี        
23 สิงหาคม 2563 ท้ังนี้  คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนครราชสีมา           
ไดใหความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2563 เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2563 
 

จังหวัดนครราชสีมา หวังเปนอยางยิ่งวา แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ฉบับทบทวน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ จะเปนประโยชนในการบูรณาการแผนงาน/โครงการ เพ่ือแปลงนโยบาย
ไปสูการปฏิบัติในแผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 
สงผลใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาจังหวัด ตอไป 
 
 

 
 

จังหวัดนครราชสีมา 
  กันยายน  2563 
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ตราประจำจังหวัด 

 
 

รูปทาวสุรนารี และซุมประตูชุมพล แสดงถึงวีรกรรมอันกลาหาญของทาวสุรนารี 
ท่ีกอบกูเมืองนครราชสีมาจากกองทัพของเจาอนุวงศแหงเวียงจันทน 

 
 
 
 
 

 

คำขวัญประจำจังหวัด 

“เมืองหญิงกลา ผาไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินดานเกวียน” 
 

อักษรยอ :   นม. 

สีประจำจังหวัด :  สีแสด (สสีม) 

ตนไมประจำจังหวัด : ตนสาธร (Millettia leucantha) 

 ดอกไมประจำจังหวดั : ดอกสาธร 

 

 

 

ตราประจำจังหวัดนครราชสีมาภาพน้ีมีฐานะเปนเครื่องหมายราชการ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตร ี
เรื่องกำหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญตัิเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับท่ี 214) 

ประกาศ ณ วันท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2547 
(การกำหนดภาพเครื่องหมายราชการของจังหวัดตาง ๆ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 75 จังหวัด) 
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รูปภาพท่ี 1 ศูนยกลางโครงขายคมนาคมและการทองเท่ียวของภูมภิาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง 

1.1 ขอมูลพ้ืนฐานทางกายภาพ 

          1) ประวัติความเปนมา 
          จังหวัดนครราชสีมา เดิมเปนเมืองโบราณในอาณาจักรไทย ตั้งอยูในพ้ืนท่ีอำเภอสูงเนิน หางจาก

ตัวเมืองปจจุบัน 31 กิโลเมตร เรียกวา “เมืองโคราฆะปุระ” หรือ “โคราช” กับ “เมืองเสมา” ซ่ึงท้ัง 2 เมือง     
เคยเจริญรุงเรืองในสมัยขอม แตในปจจุบันเปนเมืองรางตั้งอยูริมลำตะคอง 

 สมัยกรุงศรีอยุธยา ในแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช (พ.ศ. 2199 - 2231) ไดโปรดให
สรางเมืองใหมข้ึนในพ้ืนท่ีตัวเมืองปจจุบัน โดยเอาชื่อ “เมืองโคราฆะปุระ”กับ “เมืองเสมา” มาผูกเปนนามเมืองใหม
เรียกวา“เมืองนครราชสีมา”แตคนท่ัวไป เรียกวา “เมืองโคราช”  

 สมัยกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี 1 โปรดเกลาฯ ใหยกฐานะเปนเมืองชั้นเอก ผูสำเร็จราชการเมือง     
มียศ เปน เจาพระยา โดย เจาพระยานครราชสีมาคนแรกชื่อ  ปน  ณ ราชสีมา และในรัชกาลนี้เมืองนครราชสีมาไดนำ
ชางเผือก 2 เชือก ข้ึนนอมเกลาถวาย ตอมาในป พ.ศ.2369 ในสมัยรัชกาลท่ี 3 เจาอนุวงศ ผูครองเมืองเวียงจันทน  
กอการกบฏ ยกกองทัพมาตีเมืองนครราชสีมาและกวาดตอน พลเมืองไปเปนเชลย คุณหญิงโม (ภรรยาปลัด            
เมืองนครราชสีมา (พระสุริยเดชวิเศษ ฤทธิ์ทศทิศวิชัย)) ผูรักษาเมืองแสรงทำกลัวเกรงและประจบเอาใจทหารลาว     
เม่ือถูกกวาดตอนมาถึงทุงสัมฤทธิ์ในเขตอำเภอพิมาย ก็หยุดพักกลางทางพอไดโอกาสคุณหญิงโมก็จัดกองทัพโจมตี
กองทัพเวียงจันทนแตกพายไป วีรกรรมท่ีคุณหญิงโมไดประกอบข้ึนนี้ รัชกาลท่ี 3 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
สถาปนา คุณหญิงโม ดำรงฐานันดรศักดิ์เปน “ทาวสุรนารี” ตอมาในสมัยรัชกาลท่ี 5  ไดโปรดเกลาฯ ใหรวบรวม      
หัวเมืองในเขตท่ีราบสูงใหนครราชสีมาเปนท่ีวาการมณฑลลาวกลาง ในป พ.ศ. 2434   (ร.ศ. 110) และเปลี่ยนชื่อเปน
เปนมณฑลนครราชสีมา หลังจากนั้น ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตย ป พ.ศ. 2476 
ไดยกยกเลิกการจัดหวัเมืองมณฑล เทศาภิบาล และจัดใหมเปนภาคมณฑลจังหวัดนครราชสีมา  

 2) ท่ีตั้ง 
 จังหวัดนครราชสีมาตั ้ง อ ยู ใน ภ าค ตะวันออกเฉียงเหนือและอยู ใน พ้ืน ท่ีกลุ มจั งหวัด              

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 บนท่ีราบสูงโคราช ละติจูด 15 องศาเหนือ ลองติจูด 102 องศาตะวันออก    
สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 187 เมตร ตัวจังหวัดอยู หางจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต 259 กิโลเมตร    
และโดยทางรถไฟ 264 กิโลเมตร 
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3) ขนาดพ้ืนท่ี 
จังหวัดนครราชสีมามีพ้ืนท่ี 20,493.964 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,808,728 ไร  

คิดเปนรอยละ 12.12 ของพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนพ้ืนท่ีปาไม 2,297,735 ไร โดยสวนใหญเปน  
พ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติคืออุทยานแหงชาติเขาใหญและอุทยานแหงชาติทับลานรอยละ 61.4 และเปนแหลงน้ำ 
280,313 ไร มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้ 

 อาณาเขต 
ทิศเหนือ ติดตอกับจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแกน 

                     ทิศใต           ติดตอกับจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแกว 
                     ทิศตะวันออก ติดตอกับจังหวัดบุรีรัมย และจังหวัดขอนแกน 
                     ทิศตะวันตก ติดตอกับจังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี 

รูปภาพท่ี 2 แสดงอาณาเขตจังหวัดนครราชสีมา 

 

จงัหวดัชยัภูมิ

จงัหวดัสระแกว้

จงัหวดัปราจีนบุรี

จงัหวดัลพบุรี

จงัหวดัขอนแก่น

จงัหวดับุรีรัมย์

จงัหวดันครยานก

จงัหวดัสระบุรี
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4) ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนครราชสีมา  มีท้ังท่ีเปนภูเขาสูง ท่ีราบลุม พ้ืนท่ีลูกคลื่นลอนตื้นและ

พ้ืนท่ีลูกคลื่นลอนลึก โดยสามารถแบงออกเปน 3 บริเวณ คือ 
4.1) บริเวณเทือกเขาท่ีสูงทางตอนใต มีความสูงจากระดับน้ำทะเลมากกวา 250 เมตรอยูใน

บริเวณอำเภอปากชอง ปกธงชัย วังน้ำเขียว ครบุรี และเสิงสาง มีเทือกเขานี้เปนตนกำเนิดของแมน้ำ และลำธาร
หลายสายท่ีไหลไปทางตะวันออกของภาค  เชน  แมน้ำมูล ลำแชะ ลำพระเพลิง และลำปลายมาศพ้ืนท่ีระหวาง
เทือกเขาสวนใหญ มีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลึก และลูกคลื่นลอนตื้นตอนลางของหุบเขามีความลาดชัน
คอนขางมาก  ทำใหมีการชะลางและพังทลายของหนาดินในบริเวณนี้คอนขางสูงเปนพ้ืนท่ีซ่ึงจำเปนตองสงวน และ
อนุรักษใหคงเปนสภาพตามธรรมชาติ เพ่ือรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศน และสถานทองเท่ียวตามธรรมชาติ  

4.2) บริเวณท่ีสูงทางตอนกลาง มีความสูงจากระดับน้ำทะเลอยูระหวาง 200 เมตร อยูในเขตพ้ืนท่ี
อำเภอดานขุนทด  อำเภอเทพารักษ  อำเภอสีค้ิว  อำเภอสูงเนิน  อำเภอโนนไทย  อำเภอพระทองคำ อำเภอขามทะเลสอ 
อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอโชคชัย อำเภอหนองบุญมาก  อำเภอจักราช และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ลักษณะ
พ้ืนท่ีสวนใหญเปนลูกคลื่นลอนต้ืน ยกเวนบริเวณใกลเชิงเขามีลักษณะเปนพ้ืนท่ีลูกคลื่นลอนลึก ท่ีราบลุมริมฝง
แมน้ำไหลผานหลายสาย ไดแก ลำแชะ ลำพระเพลิง ลำตะคอง และแมน้ำมูล พ้ืนท่ีบางแหงเปนพ้ืนท่ีราบซ่ึงเปนปา
หมดสภาพและปจจุบันเปนพ้ืนท่ีทำการเกษตรแตบางแหงปลอยท้ิงไววางเปลา  ไดกำหนดใหเปนเขตเตรียมการ
พัฒนาท่ีดินใชเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ปศุสัตว อุตสาหกรรม และชุมชนเมือง ท่ีดินประเภทปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ
การเกษตร 

4.3) พ้ืนท่ีลูกคล่ืนและพ้ืนท่ีราบลุมทางตอนเหนือ สูงจากระดับน้ำทะเลไมเกิน 200 เมตร อยูใน
เขตอำเภอแกงสนามนาง อำเภอบานเหลื่อม อำเภอบัวใหญ อำเภอสีดา อำเภอบัวลาย อำเภอโนนแดง อำเภอ
ประทาย อำเภอลำทะเมนชัย อำเภอเมืองยาง อำเภอชุมพวง อำเภอพิมาย อำเภอคง อำเภอขามสะแกแสง อำเภอ
โนนสูง  และอำเภอหวยแถลง มีลักษณะเปนพ้ืนท่ีลูกคลื่นลอนตื้นท่ีสูงสลับท่ีนา บางตอนเปนพ้ืนท่ีราบลุมบริเวณ
ริมฝงแมน้ำลำเชียงไกร ลำปลายมาศ และมีท่ีราบลุมบริเวณริมฝงลำสะแทด เปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมเพ่ือทำการเกษตร 
และการพัฒนาเมือง การพัฒนาอุตสาหกรรม การประมง 

 

5) ลักษณะภูมิอากาศ 
สภาพอากาศท่ัวไปของจังหวัดนครราชสีมาอยูภายใต อิทธิพลของมรสุม 2 ชนิด คือ มรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือ (เริ่มตั้งแตประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ) มรสุมนี้มีแหลงกำเนิดจากบริเวณ
ความกดอากาศสูงในซีกโลกเหนือแถบประเทศมองโกเลียและจีนพัดพาเอามวลอากาศเย็นและแหงจาก
แหลงกำเนิดเขามาปกคลุมประเทศไทย ทำใหบริเวณจังหวัดนครราชสีมาประสบกับภาวะอากาศหนาวเย็นและแหง
แลง โดยท่ัวไป สวนมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต (เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือน
ตุลาคม) มรสุมนี้มีแหลงกำเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกใต บริเวณมหาสมุทรอินเดีย  ซ่ึงพัดออกจาก
ศูนยกลางเปนลมตะวันออกเฉียงใตและเปลี่ยนเปนลมตะวันตกเฉียงใต เม่ือพัดขามเสนศูนยสูตร พัดพาเอามวล
อากาศชื้นจากมหาสมุทรอินเดียมาสูประเทศไทย ทำใหบริเวณจังหวัดนครราชสีมา มีเมฆมากและฝนตกชุก
โดยท่ัวไป 

 

6) ขอมูลการปกครอง/ประชากร 
      ขอมูลการปกครองจังหวัดนครราชสีมา มีการบริหารราชการ เปน 3 สวน ดังนี ้

 1) สวนราชการ 258 หนวย   
1.1) สวนกลางในภูมิภาค      196 หนวย 
1.2) สวนภูมิภาค       35 หนวย 
1.3) รัฐวิสาหกิจ       27 หนวย 

  2) หนวยงานอิสระ      26 หนวย 
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3) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน     334 องคกร   

3.1) องคการบริหารสวนจังหวัด         1 แหง 
3.2) เทศบาล (ทน. 1 / ทม. 4 / ทต. 85 แหง)             90 แหง 
3.3) องคการบริหารสวนตำบล              243 แหง 
 

 จังหวัดนครราชสีมาแบงเขตการปกครองออกเปน 32 อำเภอ 289 ตำบล 3,756 หมูบาน  ดังนี้  
            

1) อำเภอเมืองนครราชสีมา 2) อำเภอคง 3) อำเภอครบุรี  
4) อำเภอจักราช 5) อำเภอโชคชัย 6) อำเภอชุมพวง 
7) อำเภอดานขุนทด 8) อำเภอโนนไทย 9) อำเภอบัวใหญ 
10) อำเภอโนนสูง 11) อำเภอปกธงชัย 12) อำเภอปากชอง 
13) อำเภอพิมาย 14) อำเภอสีค้ิว 15) อำเภอสูงเนิน 
16) อำเภอประทาย 17) อำเภอหวยแถลง 18) อำเภอขามทะเลสอ 
19) อำเภอขามสะแกแสง 20) อำเภอเสิงสาง 21) อำเภอบานเหลื่อม 
22) อำเภอหนองบุญมาก 23) อำเภอแกงสนามนาง 24) อำเภอโนนแดง 
25) อำเภอวังน้ำเขียว 26) อำเภอเมืองยาง 27) อำเภอเทพารักษ 
28) อำเภอพระทองคำ 29) อำเภอลำทะเมนชัย 30) อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
31) อำเภอสีดา 32) อำเภอบัวลาย  

 

ประชากร 
                จังหวัดนครราชสีมา ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕62 มีประชากร จำนวน 2,648,927 คน เปนชาย  
1,304,944 คน เปนหญิง ๑,344,983 คน จำนวนครัวเรือน 983,771 ครัวเรือน 
 อำเภอที่มีประชากรมากที่สุด 5 อำเภอแรก ไดแก อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอปากชอง 
อำเภอพิมาย อำเภอดานขุนทด และอำเภอโนนสูง ตามลำดับ โดยอำเภอที่ประชากรนอยที่สุด คือ    
อำเภอบานเหลื่อม 
 

 ตารางท่ี 1  แสดงจำนวนประชากรและบานของจังหวัดนครราชสีมา ป พ.ศ. 2562 

ท่ี อำเภอ 
จำนวนประชากรและบาน ป พ.ศ. 2562  

District 
ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) บาน (หลัง) 

 รวมท้ังหมด 1,303,944 1,344,983 2,648,927 983,771 Total 
1 เมืองนครราชสีมา 227,312 239,536 466,848 235,050 Mueang Nakhon 

Ratchasima 
2 ปากชอง 96,991 99,897 196,888 105,900  Pak Chong  
3 พิมาย 63,768 66,275 130,043 40,904 Phimai 
4 ดานขุนทด 63,540 65,488 129,028 41,546 Dan Khun Thot  
5 โนนสูง 62,308 64,876 127,184 37,282 Non Sung 
6 สีคิ้ว 63,325 63,820 126,145 49,156 Sikhio 
7 ปกธงชัย 57,234 60,230 117,464 41,478  Pak Thong Chai  
8 ครบุร ี 47,459 49,184 96,643 36,185 KhonBuri 
9 สูงเนิน 41,185 43,484 84,669 36,007 Sung Noen 

10 ชุมพวง 41,419 41,808 83,227 23,398 Chum Phuang 
11 โชคชัย 40,362 42,757 83,119 33,340 Chok Chai  
12 บัวใหญ 41,167 41,519 82,686 25,652 Bua Yai 
13 คง 39,936 41,207 81,143 22,581 Khong 
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ท่ี อำเภอ 
จำนวนประชากรและบาน ป พ.ศ. 2562  

District 
ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) บาน (หลัง) 

14 ประทาย 38,570 39,064 77,634 21,886 Prathai 
15 หวยแถลง 38,269 38,021 76,290 21,253 HuaiThalaeng 
16 จักราช 35,708 36,113 71,821 20,445 Chakkarat 
17 โนนไทย 35,168 36,558 71,726 21,849 Non Thai 
18 เสิงสาง 35,006 35,609 70,615 21,708 Soeng Sang  
19 หนองบุญมาก 30,305 30,671 60,976 18,096 NongBunmak 
20 วังน้ำเขียว 22,485 22,720 45,205 19,494 Wang Nam Khiao 
21 ขามสะแกแสง 21,514 21,767 43,281 12,843 Kham Sakaesaeng 
22 พระทองคำ 20,736 21,092 41,828 13,349 Phra Thong Kham  
23 แกงสนามนาง 18,530 18,656 37,186 10,560 KaengSanam Nang  
24 เฉลิมพระเกียรต ิ 17,617 18,431 36,048 11,228 ChaloemPhraKiat 
25 ลำทะเมนชัย 16,310 16,445 32,755 9,152 Lam Thamenchai 
26 ขามทะเลสอ 14,781 15,236 30,017 10,238 Kham Thale So  
27 เมืองยาง 14,070 13,893 27,963 7,599 Mueang Yang  
28 โนนแดง 12,482 12,976 25,458 6,978 Non Daeng 
29 เทพารักษ 12,730 12,492 25,222 8,215 Thepharak 
30 บัวลาย 12,223 12,309 24,532 7,087 Bua Lai  
31 สีดา 12,017 12,162 24,179 7,147 Sida 
32 บานเหลื่อม 10,417 10,686 21,103 6,165  Ban Lueam 
ท่ีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ขอมูลป พ.ศ. 2562  

          
  7) การใชประโยชนท่ีดิน 
        จังหวัดนครราชสีมามีพ้ืนท่ีท้ังหมด ๑๒,๘๐๘,๗๒8 ไร ขอมูล ณ ป 2562 มีการใชประโยชนท่ีดิน 
มากท่ีสุด คือ พ้ืนท่ีนา 4,082,782 ไร คิดเปนรอยละ 31.88 รองลงมาเปนพ้ืนท่ีพืชไร 3,755,199 ไร คิดเปน
รอยละ 29.32 พ้ืน ท่ีนอกการเกษตร 2 ,428,447.56  ไร คิดเปนรอยละ 18.96  และพ้ืนท่ีป าไม         
1,995,327.44 ไร คิดเปนรอยละ 15.58 ตามลำดับ 

ตารางท่ี 2  แสดงการใชประโยชนท่ีดินจังหวัดนครราชสีมา 
ท่ี ประเภทการใชประโยชน พ้ืนท่ี (ไร) รอยละ 

  เนื้อท่ีท้ังหมด Total      12,808,728.00  100.00 

1 ท่ีนา Paddy land        4,082,782.00 31.88 

2 ท่ีพืชไร Upland field crop 3,755,199.00 29.32 

3 ท่ีไมผลและไมยืนตน           106,507.00  0.83 

4 ท่ีสวนผักและไมดอก ไมประดับ Orchard and  
perennial  crop 

            41,243.00  0.32 

5 ท่ีอ่ืน ๆ Miscellaneous land           399,222.00  3.12 

6 นอกการเกษตร Non-agricultural landuse        2,428,447.56 18.96 

7 เนื้อท่ีปาไม Forest land        1,995,327.44  15.58 
ท่ีมา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร Source:  Office of Agricultural Economics พ.ศ. 2562 
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  8) พ้ืนท่ีปาไมของจังหวัดนครราชสีมา 

     ป าไม ท่ี สำ คัญ ในจั งห วัดนครราชสี มา ได แก  ป าดิ บแล ง ป า เบญ จพรรณ  และป า เต็ งรั ง 
พรรณไมสำคัญท่ีข้ึนอยู ไดแก ประดู แดง มะคาโมง ยาง เต็ง รัง เหียง พลวง เปนตน พ้ืนท่ีเขตปาอนุรักษ 
ซ่ึงยังคงความอุดมสมบูรณดวยทรัพยากรปาไมและสัตวปา สวนใหญอยูดานทิศใตของจังหวัด ไดแก อุทยาน
แหงชาติเขาใหญ อุทยานแหงชาติทับลาน อุทยานแหงชาติน้ำตกเจ็ดสาวนอย เขตหามลาสัตวปาเขาแผงมา 
และเขตหามลาสัตวปาปาเขาภูหลวง 
     ปจจุบันสถานการณการลักลอบตัดไมทำลายปาในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมาทวีความรุนแรงมากข้ึน  
จังหวัดนครราชสีมาไดถูกจัดอันดับเปนจังหวัดท่ีมีความวิกฤตรุนแรงดานการบุกรุกทำลายทรัพยากรปาไมเปน ๑ 
ใน ๓ จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเปน ๑ ใน ๑๒ จังหวัดของประเทศ โดยเฉพาะปญหาการลักลอบ
ตัดไมพะยูง ซ่ึงเปนชนิดไมท่ีตลาดตางประเทศมีความตองการสูงและมีราคาแพง พบมากในบริเวณเขตอุทยาน
แหงชาติทับลาน ทองท่ีอำเภอครบุรี และอำเภอเสิงสาง นอกจากนี้ยังมีปญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีปา เพ่ือเปนท่ีทำกิน
และใชประโยชนอ่ืนๆ อีกดวย 
 

รูปภาพท่ี 3 แสดงภาพถายดาวเทียมแสดงพ้ืนท่ีปาไมทองท่ีจังหวัดนครราชสีมา 
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ตารางท่ี 3 แสดงประเภทพ้ืนท่ีปาไมของจังหวัดนครราชสีมาท่ีประกาศสงวนหวงหาม 

ลำดับ ประเภทพ้ืนท่ีปาไม จำนวน เนื้อท่ี  (ไร) หมายเหตุ 
๑ ปาสงวนแหงชาต ิ ๒๙ ปา ๔,877,869.๕๐ ๑. เนื้อท่ีท่ีกำหนดตามกฎกระทรวง 

๒.จากการคำนวณตามแผนท่ีจำแนกเขต 
การใชประโยชนทรัพยากรท่ีดินและปาไม 
(Zonning) มีเนื้อท่ี ๔,๙๔๘,๔๑๖.๒๕ ไร 
ประกอบดวย  
 - สวนท่ีประกาศเปนเขตอุทยานแหงชาติ 
ทับลาน เนื้อท่ี ๘๒๙,๙๗๔ ไร 
  - สวนท่ีสงมอบพ้ืนท่ี ให ส.ป.ก.  
(Zone A และ E) เนื้อท่ี ๓,๓๒๖,๙๔๘.๕ ไร 
กันพ้ืนท่ีท่ีไมเหมาะสมตอการเกษตรกรรม 
คืนกรมปาไมแลว เนื้อท่ี ๑๘๕,๙๕๙.๗ ไร 
คงเหลือพ้ืนท่ี ส.ป.ก. ดำเนินการเนื้อท่ี 
๓,๑๔๐,๙๘๘.๘ไร 
  - คงเหลือพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ  
(Zone C และพ้ืนท่ีสงคืนจาก ส.ป.ก.) 
เนื้อท่ี ๙๗๗,๔๕๓.๔๕ ไร 

๒ อุทยานแหงชาติ ๓ แหง ๑,๔๑๒,๗๗๖.๐๐ 
 

- อุทยานแหงชาติเขาใหญเนื้อท่ี ๒๒๗,๕๕๐ ไร 
- อุทยานแหงชาติทับลานเนื้อท่ี ๑,๑๘๔,๘๗๕ ไร 
(ทับซอนพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ เนื้อท่ี 
๘๒๙,๙๗๔ ไร) 
- อุทยานแหงชาติน้ำตกเจ็ดสาวนอยเนื้อท่ี  
๓๕๑ ไร (เฉพาะในทองท่ีจังหวัดนครราชสีมา) 

๓ เขตหามลาสัตวปา ๒ แหง ๑๕๐,๒๐๐.๐๐ - เขตหามลาสัตวปาเขาแผงมาเนื้อท่ี ๕,๐๐๐ 
ไร(ทับซอนปาสงวนแหงชาติ ปาเขาภูหลวง) 
- เขตหามลาสัตวปาปาเขาภูหลวง เนื้อท่ี  
๑๔๕,๒๐๐ ไร (ทับซอนปาสงวนแหงชาติ  
ปาเขาภูหลวง) 

๔ ปาไมถาวรของชาติ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี 

๑๑ 
แหง 

๑๐๖,๖๙๑.๐๐  

๕ ปาอนุรักษเพ่ิมเติม ๖ แหง ๑๓,๔๔๘.๐๐  
๖ ปาชุมชน 257 

แหง 
128,128.47 513 หมูบาน ในทองท่ี 110 ตำบล 24 อำเภอ 

 ท่ีมา  :  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕62 
            สำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ 7 (นครราชสีมา) พ.ศ. 2562 

 สำนักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 8 (นครราชสีมา) พ.ศ. 2562 
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จังหวัดนครราชสีมามีพ้ืนท่ีปาไมท่ีประกาศสงวนหวงหามตามกฎหมาย รวมเนื้อท่ีท้ังสิ้น ๖,๖88,862.50 ไร  

(หรือประมาณ ๑๐,702.1๘ ตารางกิโลเมตร) คิดเปนรอยละ ๕๑.61 ของพ้ืนท่ีจังหวัด   

ป าชุมชน  ในท อง ท่ี จั งหวัดนครราชสีมา กรมป าไมประกาศจัดตั้ งป าชุมชนไปแล ว  จำนวน  
๒๕๗ โครงการ เนื้อท่ี 128,128 – 1 – 88 ไร ครอบคลุมพ้ืนท่ี ๕๑๓ หมูบาน ๑๑๐ ตำบล ๒๔ อำเภอ (ขอมูล 
ณ วันท่ี ๓1 ธันวาคม 2562) 

 

 ตารางท่ี 4 แสดงสถิติพ้ืนท่ีปาไมของจังหวัดนครราชสีมาจากผลการแปลภาพถายดาวเทียม   
         ป ๒๕๔๖ – ๒๕๖2 

ป พ.ศ. พ้ืนท่ีปา (ตร.กม.) พ้ืนท่ี (ไร) % ของพ้ืนท่ีจังหวัด 
๒๕๔๖ ๓,๒๗๒.๔๐ ๒,๐๔๕,๒๕๐.๐๐ ๑๕.๗๔  
๒๕๔๗ ๓,๑๔๘.๙๔ ๑,๙๖๘,๐๗๕.๐๐ ๑๕.๓๗ 
๒๕๔๘ ๒,๙๒๒.๔๔ ๑,๘๒๖,๕๒๕.๐๐ ๑๔.๒๖ 
๒๕๔๙ ๒,๙๑๕.๐๔ ๑,๘๒๑,๙๐๐.๐๐ ๑๔.๒๒ 
๒๕๕๑ ๓,๑๓๒.๕๕ ๑,๙๕๗,๘๔๓.๗๕ ๑๕.๒๙ 
๒๕๕๒ ๓,๑๒๗.๕๔ ๑,๙๕๔,๗๑๒.๕๐ ๑๕.๒๖ 
2556 ๓,๐๗๐.๖๑ ๑,๙๑๙,๑๒๘.๕๐ ๑๔.๘๑ 
255๗ ๓,๐๘๕,๓๖ ๑,๙๒๐,๕๒๕.๔๐ ๑๔.๘๒ 
255๘ 3,08๗.๑๘ ๑,๙๒๙,๔๙๑.๘๘ ๑๔.๘๙ 
2559 3,102.28 1,938,927.78 14.96 
25๖๐ 3,1๓๓.๖๑ 1,958,504.61 15.11 
2561 3,181.76 1,988,600.95 15.34 
2562 3,192.52 1,995,327.44 15.40 

 
 ท่ีมา :   (ขอมูลป ๒๕๕๑) สำนักแผนงานและสารสนเทศ ,  กรมปาไม (๒๕๕๑). ขอมูลสถิติกรมปาไม ป ๒๕๕๑. 
   (ขอมูลป ๒๕๕๒) สำนักแผนงานและสารสนเทศ ,  กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (๒๕๕๒).  
   (ขอมูลป 25๖๑) สำนักจัดการท่ีดิน  กรมปาไม , (ขอมูลป 2562)  
   เม่ือเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีปาของจังหวัด ป 2561-2562 เพ่ิมข้ึน รอยละ 0.34 
 
            9) แหลงน้ำ  
                9.1 แหลงน้ำธรรมชาติ 

       แหลงน้ำธรรมชาติท่ีสำคัญ ๙ ลุมน้ำ ไดแก ลุมน้ำมูลตอนบน, ลุมน้ำลำพระเพลิง, ลุมน้ำลำมูล
ตอนลาง, ลุมน้ำลำปลายมาศ, ลุมน้ำลำตะคอง, ลุมน้ำลำเชียงไกร, ลุมน้ำลำสะแทด, ลุมน้ำลำชี และลุมน้ำลำจักราช 
รวมพ้ืนท่ีลุมน้ำ ๒๐,๙๐๕ ตร.กม. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ๑,๐37 มม./ป ปริมาณน้ำทาเฉลี่ย ๓,๕๑๒  ลาน ลบ.ม./ป  มี
พ้ืนท่ีชลประทาน ๗๐๒,๔๕๘ ไร คิดเปนรอยละ ๘.๕๗ ของพ้ืนท่ีจังหวัดท้ังหมด 
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พ้ืนท่ีลุมน้ำยอยท่ีสำคัญในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

ตารางท่ี 5 แสดงพ้ืนท่ีลุมน้ำยอยท่ีสำคัญในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

ลุมน้ำยอย 
พ้ืนท่ีลุมน้ำ 

อำเภอในเขตลุมน้ำ 
ตร.กม ไร 

1. ลำน้ำมูลตอนบน ๒,๕๒๑ ๑,๕๗๕,๖๒๕ ครบุรี โชคชัย เมือง เฉลิมพระเกียรติ 

2. ลำพระเพลิง ๒,๓๑๐ ๑,๔๔๓,๗๕๐ ปากชอง  วังน้ำเขียว  ปกธงชัย  โชคชัย 

3. ลำตะคอง ๓,๙๐๕ ๒,๔๔๐,๖๒๕ ปากชอง สีค้ิว สูงเนิน ขามทะเลสอ  และ 
เมืองนครราชสีมา 

4. ลำเชียงไกร ๓,๗๕๒ ๒,๓๔๕,๐๐๐ ดานขุนทด  สีค้ิว  เทพารักษ  โนนไทย เมืองนครราชสีมา 
พระทองคำ โนนสูง  ขามสะแกแสง 

5. ลำน้ำชี ๖๘๐ ๔๒๕,๐๐๐ แกงสนามนาง  บานเหลื่อม คง 

6. ลำสะแทด ๒,๔๕๗ ๑,๕๓๕,๖๒๕ บัวใหญ บัวลาย สีดา คง โนนแดง พิมาย ประทาย 
 โนนสูง ขามสะแกแสง เมืองยาง 

7. ลำน้ำมูลตอนลาง  ๑,๕๖๕ ๙๗๘,๑๒๕ โนนสูง  เฉลิมพระเกียรติ  จักราช พิมาย ชุมพวง  
ลำทะเมนชัย เมืองยาง 

8. ลำจักราช ๑,๓๘๘ ๘๖๗,๕๐๐ เสิงสาง  หนองบุญมาก  จักราช  พิมายเฉลิมพระเกียรติ  

9. ลำปลายมาศ ๑,๙๑๕ ๑,๑๙๖,๘๗๕ ครบุรี  เสิงสาง  หวยแถลง ชุมพวง 

รวม ๒๐,๔๙๓ ๑๒,๘๐๘,๑๒๕  

 ท่ีมา : โครงการชลประทานนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕62 
 

                  9.2 อางเก็บน้ำสำคัญ 
                           (๑) อางเก็บน้ำขนาดใหญ 
                                   -  อางเก็บน้ำลำตะคอง ต.คลองไผ อ.สีค้ิว ความจุ 314.49 ลาน ลบ.ม. 
                                   -  อางเก็บน้ำลำพระเพลิง ต.ตะขบ อ.ปกธงชัย ความจุ 155.00 ลาน ลบ.ม. 
                                   -  อางเก็บน้ำมูลบน ต.จระเขหิน อ.ครบุรี ความจุ 141.00 ลาน ลบ.ม. 
                                   -  อางเก็บน้ำลำแชะ ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี ความจุ 275.00 ลาน ลบ.ม 

                  (๒)  อางเก็บน้ำขนาดกลาง 
-  อางเก็บน้ำหวยบานยาง ต.โคกกรวด อ.เมือง ความจุ 6.52 ลาน ลบ.ม 
-  อางเก็บน้ำหวยยาง ต.ธงชัยเหนือ อ.ปกธงชัย ความจุ 5.53 ลาน ลบ.ม. 
-  อางเก็บน้ำลำสำลาย ต.ตะขบ อ.ปกธงชัย ความจุ 52 ลาน ลบ.ม. 
-  อางเก็บน้ำบะอีแตน ต.อุดมทรัพย อ.วังน้ำเขียว ความจุ 1.80 ลาน ลบ.ม. 
-  อางเก็บน้ำลำเชียงสา ต.อุดมทรัพย อ.วังน้ำเขียว ความจุ 7.50 ลาน ลบ.ม. 
-  อางเก็บน้ำบานสันกำแพง ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว ความจุ 6.50 ลาน ลบ.ม. 
-  อางเก็บน้ำหวยซับประดู ต.มิตรภาพ อ.สีค้ิว ความจุ 27.66 ลาน ลบ.ม.  
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-  อางเก็บน้ำหวยปราสาทใหญ ต.หวยบง อ.ดานขุนทด ความจุ 8.70 ลาน ลบ.ม. 
-  อางเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนบน) ต.บานเกา อ.ดานขุนทด ความจุ 8.40 ลาน ลบ.ม. 
-  อางเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนลาง) ต.บัลลังก อ.โนนไทย ความจุ 27.70 ลาน ลบ.ม. 
-  อางเก็บน้ำหนองกก ต.พังเทียม อ.พระทองคำ ความจุ 2.97 ลาน ลบ.ม. 
-  อางเก็บน้ำหวยตะครอ ต.หนองมะนาว อ.คง ความจุ 9.50 ลาน ลบ.ม. 
-  อางเก็บน้ำหวยน้ำเค็ม ต.หนองแจงใหญ อ.บัวใหญ ความจุ 0.67 ลาน ลบ.ม. 
-  อางเก็บน้ำหวยยางพะไล ต.บึงพะไล อ.แกงสนามนาง ความจุ 13.30 ลาน ลบ.ม. 
-  อางเก็บน้ำบึงกระโตน ต.ประทาย อ.ประทาย ความจุ 10.20 ลาน ลบ.ม. 
-  อางเก็บน้ำหวยบง ต.ประสุข อ.ชุมพวง ความจุ 14.50 ลาน ลบ.ม. 
-  อางเก็บน้ำหวยสะกาด ต.นิคมพัฒนาตนเอง อ.พิมาย ความจุ 3.58 ลาน ลบ.ม. 
-  อางเก็บน้ำลำฉมวก ต.หลุงประดู อ.หวยแถลง ความจุ 23.45 ลาน ลบ.ม. 
-  อางเก็บน้ำหวยทับครัว ต.บานใหม อ.ครบุรี ความจุ 5.00 ลาน ลบ.ม. 
-  อางเก็บน้ำหวยเพลียก ต.ลำเพลียก อ.ครบุรี ความจุ 1.50 ลาน ลบ.ม. 
-  อางเก็บน้ำหวยหิน ต.โนนสมบรูณ อ.เสิงสาง ความจุ 1.95 ลาน ลบ.ม.  
-  อางเก็บน้ำหวยเตย ต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง ความจุ 4.40 ลาน ลบ.ม. 
-  อางเก็บน้ำลำปลายมาศ ต.บานราษฎร อ.เสิงสาง ความจุ 98.00 ลาน ลบ.ม. 

 

     9.3 ปริมาณฝนและปริมาณน้ำทา  
             ปริมาณฝนคาเฉลี่ยรายปเทากับ ๑,๐๓7 มิลลิเมตร โดยคาปริมาณฝนรายปเฉลี่ยท่ีเกิดข้ึน

ในชวงฤดูฝน 820.90 มิลลิเมตร หรือคิดเปนรอยละ 79 ของท้ังหมดและมีคาปริมาณฝนรายปเฉลี่ยท่ีเกิดข้ึน
ในชวงฤดูแลง 216.10 มิลลิเมตร หรือคิดเปนรอยละ 21 ของท้ังหมด 

9.4 สถานการณน้ำผิวดิน 

1) อางเก็บน้ำขนาดใหญรวม 4 อาง 

รูปภาพท่ี 4 แสดงการเปรียบเทียบปริมาตรน้ำในอางเก็บน้ำ ท้ัง 4 อาง 
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2) อางเก็บน้ำขนาดกลาง รวม 23 อาง 
ตารางท่ี 6 แสดงจำนวนอางขนาดกลางในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา  :  ขอมูลสถานการณน้ำในอางเก็บน้ำโครงการชลประทานนครราชสีมา  วันท่ี 9 กันยายน 2562 
 

            9.5 คุณภาพแหลงน้ำผิวดิน 
    สถานการณคุณภาพน้ำ  
  1) แมน้ำมูล มาตรฐานตามท่ีกรมควบคุมมลพิษไดประกาศกำหนดประเภทของแหลงน้ำแมน้ำมูล 
เปนแหลงน้ำประเภทท่ี 3 (พอใช) เปนแหลงน้ำท่ีไดรับนำ้ท้ิงจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชน
เพ่ือการอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผานกระบวนการการปรับปรุงคุณภาพน้ำท่ัวไปกอน 
และใชเพ่ือการเกษตร พบวา มีคุณภาพน้ำอยูในเกณฑพอใชข้ึนไป รอยละ 33 
  2) แมน้ำชี มาตรฐานตามท่ีกรมควบคุมมลพิษไดประกาศกำหนดประเภทของแหลงน้ำแมน้ำชี 
เปนแหลงน้ำประเภทท่ี 3 (พอใช) เปนแหลงน้ำท่ีไดรับน้ำท้ิงจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชน 
เพ่ือการอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผานกระบวนการการปรับปรุงคุณภาพน้ำท่ัวไปกอน 
และใชเพ่ือการเกษตร พบวา มีคุณภาพน้ำอยูในเกณฑพอใชข้ึนไป รอยละ 67 
  3) ลำตะคองชวงท่ี 1 (ตอนลาง) มาตรฐานตามท่ีกรมควบคุมมลพิษไดประกาศกำหนดประเภท 
ของแหลงน้ำลำตะคองเปนแหลงน้ำประเภทท่ี 4 (เสื่อมโทรม) เปนแหลงน้ำท่ีไดรับน้ำท้ิงจากกิจกรรมบางประเภท 
และสามารถเปนประโยชน เพ่ือการอุปโภคบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผานกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำเปนพิเศษกอน และใชเพ่ือการอุตสาหกรรม พบวา คุณภาพน้ำอยูในเกณฑเสื่อมโทรมมาก 
รอยละ 100 
  4) ลำตะคองชวงท่ี 2 ( ตอนบน) มาตรฐานตามท่ีกรมควบคุมมลพิษไดประกาศกำหนดประเภท
ของแหลงน้ำลำตะคองเปนแหลงน้ำประเภทท่ี 3 (พอใช) เปนแหลงน้ำท่ีไดรับน้ำท้ิงจากกิจกรรมบางประเภทและ
สามารถเปนประโยชน เพ่ือการอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผานกระบวนการการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำท่ัวไปกอน และใชเพ่ือการเกษตร พบวา คุณภาพน้ำอยูในเกณฑพอใชข้ึนไป รอยละ 46 
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 5) ลำชี มาตรฐานตามท่ีกรมควบคุมมลพิษไดประกาศกำหนดประเภทของแหลงน้ำใหลำชีอยูใน     
แหลงน้ำประเภทท่ี 2 (ดี) เปนแหลงน้ำท่ีไดรับน้ำท้ิงจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชน เพ่ือการ
อุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำท่ัวไปกอน      
การอนุรักษสัตวน้ำ การประมง การวายน้ำและกีฬาทางน้ำ พบวา คุณภาพน้ำในเกณฑพอใชข้ึนไป รอยละ 20 
  6) ลำเชียงไกร คุณภาพน้ำอยูในเกณฑพอใชข้ึนไป รอยละ 40 
  7) ลำปลายมาศ คุณภาพน้ำอยูในเกณฑพอใชข้ึนไป รอยละ 40 
  8) ลำสาขาอ่ืนๆ คุณภาพน้ำอยูในเกณฑพอใชข้ึนไป รอยละ 31 
ท้ังนี้ คุณภาพน้ำแหลงน้ำผิวดินท่ีเปลี่ยนแปลงไปในแตละปข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง ไดแก ปริมาณน้ำฝนน้ำทา 
น้ำท้ิงชุมชน การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม เปนตน โดยแหลงน้ำท่ีมีคุณภาพเสื่อมโทรมมาโดยตลอด คือ     
ลำตะคองตอนลาง ซ่ึงไหลผานบริเวณอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ปญหาคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมนั้นเกิดจาก
การระบายน้ำท้ิงจากกิจกรรมตาง ๆ เชน ชุมชน เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ซ่ึงไมไดผานกระบวนการปรับปรุง
คุณภาพน้ำใหไดมาตรฐานกอนปลอยลงสูแหลงน้ำตาง ๆ 

  ตารางท่ี 7  สรุปเกณฑคุณภาพน้ำแหลงน้ำผิวดินท่ีประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เกณฑ 
คุณภาพน้ำ 

สรุปผลคุณภาพน้ำ 

ชวงฤดูน้ำนอย ชวงฤดูน้ำมาก 

คร้ังที่ 1  
(พฤศจิกายน 2561) 

คร้ังที่ 2  
(กุมภาพันธ 2562) 

คร้ังที่ 3  
(พฤษภาคม 2562) 

คร้ังที่ 4  
(สิงหาคม 2562) 

 

ดีมาก 

- - - - 

 

ดี 

แมน้ำชี แมน้ำชี ลำเชียงไกร - 

 
 

พอใช 

แมน้ำมูล,ลำชี, 
ลำตะคองตอนบน 

 

ลำเชียงไกร 
ลำปลายมาศ 

ลำปลายมาศ 
แมน้ำมูล  

ลำปลายมาศ 
 

 

เสื่อมโทรม 

ลำปลายมาศ, 
ลำเชียงไกร, สาขาอ่ืนๆ 

(ลำสะแทด, 
ลำหวยเสว,ลำพรม, 

ลำเชิญ) 
 

แมน้ำมูล,ลำชี 
ลำตะคองตอนบน 
แมน้ำชี,สาขาอ่ืนๆ  

(ลำจักราช,หวยเสนง) 

แมน้ำมูล,ลำชี 
ลำตะคองตอนบน 
แมน้ำชี,สาขาอ่ืนๆ  
(ลำเชิญ,ลำจักราช, 

หวยเสนง) 

ลำตะคองตอนบน, 
ลำแมน้ำชี, 

ลำสาขาอ่ืนๆ (ลำพรม, ลำ
หวยยาง,ลำจักราช, หวย

เสนง) 

 
 

เสื่อมโทรมมาก 

ลำตะคองตอนลาง,  
ลำสาขาอ่ืนๆ (ลำซอ, ลำ

แชะ,ลำหวยยาง,  
ลำจักราช) 

ลำตะคองตอนลาง,  
ลำสาขาอ่ืนๆ (ลำซอ, ลำ

แชะ,ลำพรม,  
ลำหวยเสว) 

ลำตะคองตอนลาง,  
ลำสาขาอ่ืนๆ (ลำซอ, ลำ

แชะ,ลำพรม,  
ลำหวยเสว) 

ลำตะคองตอนลาง,  
ลำเชียงไกร, ลำสาขาอ่ืนๆ 

(ลำซอ,ลำพรม,  
ลำหวยเสว) 

หมายเหตุ 
เกณฑคุณภาพน้ำดีมากการตรวจวัดโดยรวม(รอยละ 80 ข้ึนไป) ไดมาตรฐานคุณภาพน้ำแหลงน้ำผิวดินประเภทท่ี 2 
เกณฑคุณภาพน้ำดีการตรวจวัดโดยรวม(รอยละ 51 ข้ึนไป) ไดมาตรฐานคุณภาพน้ำแหลงน้ำผิวดินประเภทท่ี 2  
เกณฑคุณภาพน้ำพอใชการตรวจวัดโดยรวม(รอยละ 51 ข้ึนไป) ไดมาตรฐานคุณภาพน้ำแหลงน้ำผิวดินประเภทท่ี 3 
เกณฑคุณภาพน้ำเสื่อมโทรม การตรวจวัดโดยรวม(รอยละ 51 ข้ึนไป) ไดมาตรฐานคุณภาพน้ำแหลงน้ำผิวดินประเภทท่ี 4  
เกณฑคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมาก การตรวจวัดโดยรวม(รอยละ 50ข้ึนไป) ไมไดมาตรฐานคุณภาพน้ำแหลงน้ำผิวดิน

ประเภทท่ี 4  
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 แหลงน้ำท่ีมีคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมาอยางตอเนื่องโดยตลอด คือ ลำตะคองตอนลาง (ชวงท่ี 1)  
ตั้งแตฝายกันผม ตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จนถึง ฝายคนชุม บานคนชุม ตำบลปรุใหญ 
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สาเหตุนาจะเกิดจากการระบายน้ำท้ิงจากกิจกรรมตางๆ เชน ชุมชน 
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ซ่ึงน้ำท่ีไหลลงนั้นยังไมผานกระบวนการบำบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ำกอน ท้ังนี้ 
คุณภาพน้ำแหลงน้ำผิวดินท่ีเปลี่ยนแปลงไปในแตละปข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง ไดแก  ฤดูกาล ปริมาณน้ำฝน 
ปริมาณน้ำท้ิง เปนตน  

ตารางท่ี 8 แสดงระบบบำบัดน้ำเสีย 
สถานท่ีบำบัดน้ำเสีย จำนวนพ้ืนท่ี (ไร) ระบบบำบัดน้ำเสีย 
1.  เทศบาลนครนครราชสีมา อำเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 

308 ไร บอปรับเสถียร (Stabilization Pond) 

2.  เทศบาลเมืองปากชอง อำเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา 

133 ไร บอปรับเสถียร (Stabilization Pond) 

3.  เทศบาลเมืองบัวใหญ อำเภอบัวใหญ   
จังหวัดนครราชสีมา 

61 ไร บอปรับเสถียร (Stabilization Pond) 

4. เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขาม
ทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

6.46 ไร บอปรับเสถียร (Stabilization Pond)
และบึงประดิษฐ 

5. เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา 

- บอปรับเสถียร (Stabilization Pond)  

6. เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา 

3 ไร บอปรับเสถียร (Stabilization Pond) 
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  10) น้ำบาดาล 
          ปริมาณน้ำบาดาลท่ีกักเก็บของพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา มีประมาณ 44,300 ลานลูกบาศกเมตร 
ปริมาณท่ีสามารถนำมาใชไดประมาณ 1,480 ลานลูกบาศกเมตรตอป โดยมีปริมาณน้ำท่ีเพ่ิมเติมในแตละป
ประมาณ 2,160 ลานลูกบาศกเมตร การพัฒนาน้ำบาดาลข้ึนมาใชไมควรพัฒนาจนใกลเคียงกับศักยภาพ 
เนื่องจากหลายพ้ืนท่ีมีความเสี่ยงในเชิงคุณภาพโดยเฉพาะเรื่องความเค็มและอาจทำใหเกิดการแพรกระจายของ
ความเค็มดวย 

รูปภาพท่ี 5 แสดงแผนท่ีน้ำบาดาลในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา 
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11) สถานการณภัยแลง 
ป 2559 พ้ืนท่ีประสบภัย 10 อำเภอ  136,206 ไร 54,401 ครัวเรือน  
ป 2560 ไมมีขอมูลการเกิดภัย 
ป 2561 พ้ืนท่ีประสบภัย 4 อำเภอ  61,5906 ไร 4,967 ครัวเรือน 
ป 2562 พ้ืนท่ีประสบภัย 29 อำเภอ  3,400,070 ไร 473,975 ครัวเรือน  

 

              12) สถานการณอุทกภัยและดินถลม  
 ป 2560 พ้ืนท่ีประสบภัย 17 อำเภอ 1,946 ครัวเรือน 

ป 2561 พ้ืนท่ีประสบภัย 9 อำเภอ  9,956 ครัวเรือน 
ป 2562 พ้ืนท่ีประสบภัย 6 อำเภอ  5,653 ครัวเรือน 

ท่ีมา : สำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2562 
 

              13) ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
    ปริมาณขยะมูลฝอย 
   จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนรวม 2,522.99 ตัน/วัน โดยมีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีใหบริการเก็บขนรวม 205 แหง คิดเปนรอยละ 62 มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีไดรับบริการเก็บขนรวม 
917.51 ตัน/วัน หรือคิดเปนรอยละ 36.37 ของปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน  โดยมีขยะมูลฝอยท่ีถูกนำไปกำจัดอยาง
ถูกตอง จำนวน 560.52 ตัน/วัน คิดเปนรอยละ 61.09 ของปริมาณขยะท่ีเก็บขนท้ังหมด หรือคิดเปนรอยละ 
22.22 ของปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน นอกจากนี้ยังพบวา มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไมมีการใหบริการจัดการขยะ
มูลฝอย จำนวน 128 แหง คิดเปนรอยละ 38 โดยมีปริมาณขยะท่ีกำจัดไมถูกตอง (ปริมาณขยะท่ีเก็บขนแตกำจัด
ไมถูกตอง และปริมาณขยะท่ีไมมีการใหบริการ) จำนวน 672.22 ตัน/วัน  คิดเปนรอยละ 26.64 ของปริมาณ
ขยะท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด และมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีถูกนำไปใชประโยชนประมาณ 1,290.25 ตัน/วัน คิดเปนรอยละ 
51.14 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน  
 

 

 

ตารางท่ี 9 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน 

จังหวัด ปริมาณขยะ 
ที่เกิดขึ้น 
(ตัน/วัน) 

จำนวน 
อปท.  
ที่มีการ

ใหบริการ
(แหง) 

จำนวน 
อปท.  

ที่ไมมีการ
ใหบริการ
(แหง) 

ปริมาณขยะ
ที่เก็บขน 
ไปกำจดั 
(ตัน/วัน) 

ปริมาณ
ขยะ 

ที่กำจัด
ถูกตอง

(ตัน/วัน) 

ปริมาณ
ขยะ 

ที่กำจัด 
ไมถูกตอง
(ตัน/วัน) 

ปริมาณ 
ขยะที่ถูก
นำไปใช

ประโยชน(ตั
น/วัน) 

นครราชสีมา 2,522.99 205 128 917.51 560.52 672.22 1,290.25 

ท่ีมา : รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม ป 2562 สำนักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 11 (นครราชสีมา) 
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  ศูนยกำจัดขยะมูลฝอยรวม 

   จังหวัดนครราชสีมามีศูนยกำจัดขยะมูลฝอยรวม จำนวนท้ังสิ้น 6 แหง ไดแก เทศบาลนคร
นครราชสีมา เทศบาลตำบลสูงเนิน เทศบาลเมืองเมืองปก เทศบาลเมืองสีค้ิว เทศบาลตำบลดานขุนทด และ
เทศบาลตำบลแชะมาพบวา โดยพบวาสถานท่ีกำจัดขยะมูลฝอยท้ังหมดมีปริมาณขยะมูลฝอยสะสมรวม 83,934 ตัน  

ตารางท่ี 10 แสดงศูนยกำจัดขยะมูลฝอยรวม 

ลำดับ องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

ระบบ ศักยภาพ
การ

รองรับ 
(ตัน/วัน) 

ปริมาณขยะ
เฉลี่ยเขา

สถานท่ีกำจัด 
(ตัน/วัน) 

จำนวน อปท. 
ท่ีเขารวม 

(แหง) 

สถานะปจจุบัน 

1 เทศบาลนคร
นครราชสีมา 

ผสมผสาน 230 450 34 เปด 

2 เทศบาลตำบลสูงเนิน ผสมผสาน 50 50 15 เปด 
3 เทศบาลเมืองเมืองปก MBT 25 18 (เทกอง) 1 ปด 
4 เทศบาลเมืองสีค้ิว MBT / 

Semi-aerobic 
25 15 1 เปด 

5 เทศบาลตำบล 
ดานขุนทด 

MBT 25 20  
(เทกอง) 

2 ปด 

6 เทศบาลตำบลแชะ MBT 25 5.64 (เทกอง) 2 ปด 

ท่ีมา : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2562 
 

             14) โครงสรางพ้ืนฐาน 
14.1) การคมนาคมขนสง 

(1) ทางอากาศ 
ทาอากาศยานนครราชสีมา ตั้งอยูบริเวณปาสงวนแหงชาติหนองเต็ง – จักราช 

ตำบลทาชาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เปดใหบริการตั้งแตวันท่ี 5 ธันวาคม 2540 โดยมี
เท่ียวบินพาณิชยมาทำการบินอยางตอเนื่องจนถึงป พ.ศ. 2561 ดดยมีสายการบินท่ีเคยเปดใหบริการ ดังนี้ 

- สหกลแอร (การบินกรุงเทพ) ใหบริการป พ.ศ. 2529 – 2530 
- บริษัทเดินอากาศไทย จำกัด ใหบริการป พ.ศ. 2531 – 2535 
- บริษัทการบินไทย จำกัด ใหบริการป พ.ศ. 2536 – 2544 
- บริษัท แอรอันดามัน ใหบริการป พ.ศ. 2545 – 2546 
- บริษัท ไทยแอรเอเชีย จำกัด ใหบริการป พ.ศ. 2547 
- บริษัท แฮปปแอร ทราเวิลเลอรส จำกัด ใหบริการป พ.ศ. 2553 - 2554 
- วันท่ี 2 กันยายน 2554 ท่ีทาอากาศยานนครราชสีมา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดนครราชสีมา บริษัท Thai Regional Aviation จำกัด ไดทำการเปดเท่ียวบิน สุวรรณภูมิ-โคราช-สุวรรณภูมิ 
บริษัทเลือกใชเครื่องบินรุน Piper Navajo Chieftain ซ่ึงเปนเครื่องบินท่ีไดรับความนิยมสูง และ มีความปลอดภัยจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ใชเวลาในการเดินทาง 40 นาที  
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- วันที่ 2 กุมภาพันธ 2558 สายการบิน กานตแอร ไดทำการเปดเที่ยวบิน
จากทาอากาศยานเชียงใหม - ทาอากาศยานนครราชสีมา โดยทำการบิน 4 เที่ยวบินตอสัปดาห ( จันทร,พุธ,
พฤหัสบดี,เสาร ) โดยใชเครื่องบินรุน ATR-72 (ปจจุบันหยุดใหบริการในสายนี้แลว) 

- วันท่ี 3 ธันวาคม 2560 สายการบินนิวเจน แอรเวยส เปดใหบริการเสนทาง
บิน นครราชสมีา - เชียงใหม และภูเก็ต (ปจจุบันสายนี้หยุดใหบริการแลว) 

- วันท่ี 21 ธันวาคม 2560 สายการบินนิวเจน แอรเวยส เปดใหบริการ
เสนทางบิน นครราชสีมา - กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) ซ่ึงปจจุบันสายนี้หยุดใหบริการแลว และจนถึงปจจุบันยังไมมี
บริการการบินพาณิชย มีเพียงการบินแบบไมประจำ (เชาเหมาลำ) 

   การใชประโยชนทาอากาศยานนครราชสีมาในปจจุบัน  
    ปจจุบันทาอากาศยานนครราชสีมาใชเปนท่ีรองรับการบินข้ึน – ลง ของเครื่อง
เชาเหมา เครื่องบินเอกชน เครื่องบินสวนบุคคล เครื่องบินทหาร เครื่องบินราชการและรัฐวิสาหกิจ และตั้งแต      
ป พ.ศ. 2554 บริษัทบางกอกเอวิชั่นเซ็นเตอร จำกัด ไดทำการบินข้ึน – ลง ในลักษณะฝกการบินของนักเรียนการบิน
จนถึงปจจุบัน  
   แผนการพัฒนาทาอากาศยานนครราชสีมา 

1. การพัฒนาเปนศูนยซอมอากาศยานของประเทศ 
2. การพัฒนาเปนศูนยจำหนายอะไหลชิ้นสวนดานการบิน 
3. การพัฒนาดานการบินพาณิชยในการเชื่อมตอภาคภายในประเทศ  

และการบินเขา – ออก จากตางประเทศ 
 ท้ังนี้ ไดมีผูประกอบการท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ เขามาศึกษาขอมูลทางดาน
กายภาพของทาอากาศยานนครราชสีมาอยางตอเนื่อง 

(2) ทางรถยนต 
ทางหลวงพิเศษ 
โครงการกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมืองหมายเลข 6 สายบางประอิน 

– สระบุรี – นครราชสีมา การกอสรางแบงออกเปน 2 ชวง 20 โครงการ แลวเสร็จ 10 โครงการ ระยะทาง 
25.430 กม. คงเหลือยังไมแลวเสร็จ 10 โครงการ ระยะทาง 84.637 กม. ความคืบหนาเฉลี่ย 92%  
คาดวาดำเนินการกอสรางแลวเสร็จภายในป พ. ศ. 2565 

 

รูปภาพท่ี 6 แสดงเสนทางถนนมอเตอรเวย 
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ทางหลวงแผนดิน 
ทางหลวงสายสำคัญของจังหวัดนครราชสีมามีดังนี้ 
ทางหลวงหมายเลขหลักเดียว 
Thai Highway-2.svg ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ในเขต

จังหวัดนครราชสีมา เริ่มจาก กลางดง - ปากชอง - คลองไผ - สีค้ิว - สูงเนิน - โคกกรวด - นครราชสีมา - จอหอ - 
ตลาดแค - บานวัด - สีดา - สิน้สุดจังหวัดนครราชสีมาในเขตอำเภอบัวลาย 

ทางหลวงหมายเลขสองหลัก 
                                         Thai Highway-24.svg ทางหลวงแผนดินหมายเลข 24 (ถนนโชคชัย-เดชอุดม 
และถนนสถลมารค) ในเขตจังหวัดนครราชสีมา เริ่มจากทางแยกตางระดับสีค้ิว อำเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา – 
รอยตออำเภอหนองบุญมาก กับอำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย 

ทางหลวงหมายเลขสามหลัก 
Thai Highway-304.svg ทางหลวงแผนดินหมายเลข 304 (ถนนแจงวัฒนะ 

ถนนรามอินทรา ถนนสุวินทวงศ) ในเขตจังหวัดนครราชสีมา เริ่มจากรอยตอจังหวัดปราจีนบุรีกับอำเภอวังน้ำเขียว 
- อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

Thai Highway-201.svg ทางหลวงแผนดินหมายเลข 201 ในเขตจังหวัด
นครราชสีมา เริ่มจากอำเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา - รอยตออำเภอดานขุนทดกับอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

Thai Highway-202.svg ทางหลวงแผนดินหมายเลข 202 ในเขตจังหวัด
นครราชสีมา เริ่มจากรอยตออำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิกับอำเภอแกงสนามนาง - รอยตออำเภอประทาย กับ 
อำเภอบานใหมไชยพจน จังหวัดบุรีรัมย 

Thai Highway-204.svg ทางหลวงแผนดินหมายเลข 204 (ถนนเลี่ยงเมือง
นครราชสีมา) อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

Thai Highway-205.svg ทางหลวงแผนดินหมายเลข 205 (ถนนสุรนารายณ) 
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา เริ่มจากรอยตอกับอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ กับ อำเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา - 
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

Thai Highway-206.svg ทางหลวงแผนดินหมายเลข 206 (ทางเขาเมืองพิมาย 
และ เลี่ยงเมืองพิมาย) จาก ถนนมิตรภาพ อำเภอโนนสูง - อำเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

Thai Highway-207.svg ทางหลวงแผนดินหมายเลข 207 (ถนนพาณิชยเจริญ) 
จากอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา - รอยตออำเภอพล จังหวัดขอนแกน 

Thai Highway-224.svg ทางหลวงแผนดินหมายเลข 224 ในเขตจังหวัด
นครราชสีมา เริ่มจากอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา – รอยตออำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
กับอำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย 

Thai Highway-226.svg ทางหลวงแผนดินหมายเลข 226 ในเขตจังหวัด
นครราชสีมา เริ่มจากอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา – รอยตออำเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
กับอำเภอหนองหงส จังหวัดบุรีรัมย 

Thai Highway-290.svg ทางหลวงแผนดินหมายเลข 290 (ถนนวงแหวนรอบ
เมืองนครราชสีมา) อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
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 (3) รถโดยสารประจำทาง 
เดินทางจากกรุงเทพฯ 
มีรถโดยสารธรรมดา รถปรับอากาศชั้น 1 ชั้น 2 และรถตูปรับอากาศ สาย 21 

(กรุงเทพฯ - นครราชสีมา) วิ่งใหบริการจาก สถานีขนสงหมอชิต 2 กรุงเทพฯ มายังจังหวัดนครราชสีมา ทุกวัน
ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนั้น ยังสามารถท่ีจะเลือกเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางจากกรุงเทพฯ ปลายทาง
จังหวัดตาง ๆ ในภาคอีสานท่ีผานจังหวัดนครราชสีมาไดเชนกัน 

เดินทางภายในจังหวัด 
การเดินทางภายในเขตเทศบาลและพ้ืนท่ีใกลเคียง มีขนสงสาธารณะใหบริการดังนี้คือ 
- รถโดยสารประจำทางหมวด 1 และหมวด 4 (รถสองแถว) วิ่งบริการภายใน

เขตเทศบาล และ บริเวณใกลเคียง รถโดยสารหมวด 1 แบงออกเปน 21 สาย วิ่งบริการภายในเขตเทศบาลและ
พ้ืนท่ีใกลเคียงไปตามเสนทางตาง ๆ 

- รถจักรยานยนตรับจาง รถสามลอเครื่อง และรถสามลอ วิ่งใหบริการในเขตตัวเมือง 
- รถแท็กซ่ีมิเตอร (Taxi Meter) เปดใหบริการในชวงการแขงขันกีฬาซีเกมส

ครั้งท่ี 24 เม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 เปนจังหวัดแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจุดจอดรถแท็กซ่ีอยูท่ี
สถานีขนสงผู โดยสารแหงท่ี 2 สถานีรถไฟนครราชสีมา สถานีรถไฟชุมทางจิระ ศูนยการคาเดอะมอลล 
นครราชสีมา เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เทอรมินอล 21 โคราช และสถานบันเทิง นอกจากนี้ยังสามารถเรียกใช
บริการโดยโทรศัพทเลขหมายดวนหริอเรียกผานแอปพลิเคชัน ปจจุบันมีรถใหบริการท้ังสิ้นจำนวนมากกวา 70 คัน 

ถาตองการเดินทางไปตางอำเภอ จะมีรถโดยสารประจำทางหมวด 4 ใหบริการ
ไปยังอำเภอตาง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา หลายสายดวยกัน สามารถข้ึนรถไดท่ีสถานีขนสงแหงท่ี 1 ถนนบุรินทร 
มีท้ังประเภทรถสองแถว และ รถบัสโดยสารประจำทางใหบริการ จะมีรถโดยสารไป อำเภอปกธงชัย อำเภอ
ประทาย อำเภอดานขุนทด อำเภอปากชอง อำเภอสูงเนิน สำหรับสถานีขนสงผูโดยสารแหงท่ี 2 นั้น จะมีรถ
โดยสารไปเฉพาะ อำเภอพิมาย อำเภอหวยแถลง และตำบลดานเกวียน อำเภอโชคชัย 

ระยะทางจากอำเภอเมืองนครราชสีมาไปอำเภอตางๆ 
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  23 กิโลเมตร  อำเภอขามทะเลสอ  25 กิโลเมตร 
อำเภอโนนไทย   30 กิโลเมตร  อำเภอโชคชัย   32 กิโลเมตร 
อำเภอปกธงชัย   36 กิโลเมตร  อำเภอสูงเนิน   40 กิโลเมตร 
อำเภอโนนสูง   39 กิโลเมตร  อำเภอจักราช   44 กิโลเมตร 
อำเภอขามสะแกแสง  51 กิโลเมตร  อำเภอสีค้ิว   54 กิโลเมตร 
อำเภอหนองบุญมาก  54 กิโลเมตร  อำเภอพระทองคำ  46 กิโลเมตร 
อำเภอพิมาย   60 กิโลเมตร  อำเภอดานขุนทด  63 กิโลเมตร 

อำเภอครบุรี   60 กิโลเมตร  อำเภอหวยแถลง  70 กิโลเมตร 
อำเภอโนนแดง   75 กิโลเมตร  อำเภอคง   80 กิโลเมตร 
อำเภอวังนํ้าเขียว  80 กิโลเมตร  อำเภอปากชอง   88 กิโลเมตร 
อำเภอสีดา   89 กิโลเมตร  อำเภอเทพารักษ   93 กิโลเมตร 
อำเภอเสิงสาง   89 กิโลเมตร  อำเภอบัวใหญ   93 กิโลเมตร 
อำเภอชุมพวง   99 กิโลเมตร  อำเภอประทาย     100 กิโลเมตร 
อำเภอบัวลาย   102 กิโลเมตร  อำเภอบานเหลื่อม  85 กิโลเมตร 
อำเภอแกงสนามนาง  127 กิโลเมตร  อำเภอลำทะเมนชัย  118 กิโลเมตร 
อำเภอเมืองยาง   122 กิโลเมตร 
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เดินทางระหวางจังหวัด 
มีท้ังรถโดยสารประจำทางธรรมดา และปรับอากาศ หมวด 2 และ 3 จำนวน

หลายเสนทางในจังหวัดตาง ๆ วิ่ งใหบริการผานจังหวัดนครราชสีมาท่ีสถานีขนสงผู โดยสารแหงท่ี  2              
(ถนนมิตรภาพ-หนองคาย) ทุกวนั 

นอกจากนี้ มีรถโดยสารประจำทาง ใหบริการรับสงผูโดยสารจาก ตนทาง
จังหวัดนครราชสีมา ไปยังปลายทางจังหวัดอ่ืน ในภาคตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

   ภาคอีสาน ไดแก นครราชสีมา- แกงสนามนาง ชัยภูมิ , นครราชสีมา – 
ขอนแกน , นครราชสีมา - ชัยภูมิ แกงครอ ภูเขียว ชุมแพ ภูกระดึง วังสะพุง เมืองเลย เชียงคาน , นครราชสีมา – 
อุดรธานี , นครราชสีมา – มุกดาหาร, นครราชสีมา – อุบลราชธานี , นครราชสีมา - หนองคาย (ศรีเชียงใหม) ,
นครราชสีมา – ยโสธร , นครราชสีมา – สุรินทร , นครราชสีมา – บุรีรัมย , นครราชสีมา - นครพนม (บานแพง) 

ภาคเหนือ ไดแก นครราชสีมา – นครสวรรค , นครราชสีมา – พิษณุโลก ,
นครราชสีมา - เพชรบูรณ หลมสัก , นครราชสีมา – เชียงใหม , นครราชสีมา - เชียงราย (แมสาย) 

ภาคกลาง ไดแก นครราชสีมา – กรุงเทพฯ , นครราชสีมา – สระบุรี ,
นครราชสีมา – อยุธยา , นครราชสีมา - ลพบุรี (ลำนารายณ) 

ภาคตะวันออก ไดแก นครราชสีมา - สระแกว (อรัญประเทศ) , นครราชสีมา – 
จันทบุรี , นครราชสีมา - ชลบุรี (พัทยา) , นครราชสีมา – ระยอง , นครราชสีมา - ตราด (แหลมงอบ) 

ภาคตะวันตก ไดแกนครราชสีมา – หัวหิน 
ภาคใต ไดแก นครราชสีมา – หาดใหญ , นครราชสีมา – กระบี่ 

เดินทางระหวางประเทศ 
กรุงเทพฯ-นครราชสีมา - นครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว (กรุงเทพฯ-เวียงจันทน 900 บาท, นครราชสีมา - เวียงจันทน 540 บาท) 
                                             เวลา 21.00 น. จากสถานีตนทาง กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ถึง บขส. 
นครราชสีมา แหงท่ี 2 ประมาณ 23.50 น. 
                                             เวลา 18.00 น. จากสถานีตนทาง นครหลวงเวียงจันทน  ถึง บขส. 
นครราชสีมา แหงท่ี 2 ประมาณ 1 นาิกา หรือ 01.00 น. 
เท่ียววิ่งนอกวันและเวลาราชการ เก็บคาทำการลวงเวลา ของดานตรวจคนเขาเมืองคนละ 5 บาท โดยจัดเก็บท่ี
สถานีเดินรถในการเดินทางขามแดนจากจังหวัดนครราชสีมา ไปยังนครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สามารถใชหลักฐาน คือหนังสือเดินทางคือหนังสือผานแดน หรือหนังสือผานแดนชั่วคราว 

สถานีขนสงผูโดยสาร 
จังหวัดนครราชสีมา มีสถานีขนสงผูโดยสารท่ีใหบริการแกผูท่ีตองเดินทางไปยัง

อำเภอ หรือ จังหวัดตาง ๆ ดังนี้ 
สถานีขนสงผูโดยสารแหงท่ี 1 ตั้งอยูเลขท่ี 86 ถนนบุรินทร ตำบลในเมือง 

อำเภอเมืองฯ มีเนื้อท่ีท้ังสิ้น 7 ไร 2 งาน 98 ตารางวา เปดใชตั้งแตป พ.ศ. 2510 บริหารจัดการโดยเทศบาลนคร
นครราชสีมา ใชเปนสถานีขนสงภายในจังหวัดเปนหลัก และมีรถโดยสารปรับอากาศ สายท่ี 21 กรุงเทพฯ – 
นครราชสีมา ปจจุบันสถานีขนสงฯ แหงท่ี 1 มีรถโดยสารประจำทางเขาใชบริการเฉลี่ยวันละ 2,000 เท่ียว/วัน 
หรือประมาณ 430,000 เท่ียว/ป และมีผูโดยสารหมุนเวียนเขาใชบริการเฉลี่ย 30,000 คน/วัน หรือประมาณ 
12,000,000 คน/ป 

สถานีขนสงผูโดยสารแหงท่ี 2 ตั้งอยูท่ี ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง 
อำเภอเมืองฯ มีเนื้อท่ี 29 ไร 50 ตารางวา เปนสถานีขนสงฯท่ีใหญท่ีสุดและสำคัญท่ีสุดในจังหวัดนครราชสีมาและ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้ง และดำเนินการสถานีขนสง คือ บริษัท ไทยสงวนบริการ 
จำกัด ใชเปนสถานีขนสงผูโดยสารระหวางจังหวัดเปนหลักเสนทางท่ีสำคัญคือ สายท่ี 21 กรุงเทพฯ – นครราชสีมา 
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ปจจุบันสถานีขนสงฯ แหงท่ี 2 มีรถโดยสารประจำทางเขาใชบริการเฉลี่ยวันละ 3,000 เท่ียว /วัน หรือประมาณ 
740,000 เท่ียว/ป และมีผูโดยสารหมุนเวียนเขาใชบริการเฉลี่ย 80,000 คน/วัน หรือประมาณ 19,000,000 คน/ป 

  (4) รถไฟ 
สถานีรถไฟนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา มีรถไฟสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรุงเทพ – 

อุบลราชธานีและกรุงเทพ - หนองคายท้ังขบวนรถดวนพิเศษ รถดวน รถเร็วและรถธรรมดาวิ่งใหบริการจากสถานี
รถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ผานจังหวัดนครราชสีมาทุกวัน นอกจากนี้ยังมีขบวนรถทองถ่ินวิ่งใหบริการระหวางสถานี
รถไฟนครราชสีมาไปยังสถานีรถไฟจังหวัดอ่ืน ๆ เชน สุรินทร อุบลราชธานี อุดรธานี หนองคาย และอำเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรีอีกดวย 

สถานีรถไฟนครราชสีมาสรางข้ึนในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) เปนสถานีรถไฟท่ีใหญท่ีสุดในจังหวัดนครราชสีมาและในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปน
สถานีรถไฟชั้น 1 ตั้งอยูท่ีถนนมุขมนตรี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา อยูหางจากสถานีรถไฟ
กรุงเทพเปนระยะทาง 264 กิโลเมตร  

รายชื่อสถานภีายในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา 

ลำดับ สถาน ี ยอ ชั้น กม. ท่ีต้ัง 

1 กลางดง าง. 2 160.03 ตำบลกลางดง อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

2 ปางอโศก โศ. 2 165.19 ตำบลกลางดง อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

3 บันไดมา ได. 2 173.64 ตำบลปากชอง อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

4 ปากชอง ปช. 1 179.93 ตำบลปากชอง อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

5 ซับมวง ซม. 2 187.89 ตำบลจันทึก อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

6 จันทึก จท. 3 195.50 ตำบลจันทึก อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

7 คลองขนานจิตร ขจ. 3 202.20 ตำบลจันทึก อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

8 คลองไผ คผ. 3 206.21 เทศบาลตำบลคลองไผ อำเภอสคีิว้ จังหวัดนครราชสมีา 

9 ลาดบัวขาว ลข. 3 209.41 เทศบาลตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

10 บานใหมสำโรง สำ. 3 214.90 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

11 หนองน้ำขุน นข. 3 218.27 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

12 สีคิ้ว สค. 1 223.79 เทศบาลเมืองสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

13 โคกสะอาด อา. 3 228.99 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสมีา 

14 สูงเนิน สน. 2 233.87 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

15 กุดจิก กจ. 2 241.15 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสมีา 

16 โคกกรวด คก. 3 249.94 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสมีา 

17 ภูเขาลาด ขล. 3 257.44 ตำบลบานใหม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสมีา 

18 นครราชสมีา รส. 1 263.65 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสมีา 

19 ชุมทางถนนจิระ จร. 1 266.28 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสมีา 

20 บานพะเนา พเ. 3 276.35 ตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสมีา 

21 ทาชาง ชา. 2 285.40 ตำบลทาชาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสมีา  

22 หนองมโนรมย มโ. 3 293.26 ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 
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รายชื่อสถานภีายในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา 

ลำดับ สถาน ี ยอ ชั้น กม. ท่ีต้ัง 

23 จักราช จช. 2 300.15 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

24 บานหินโคน หโ. 3 309.75 ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

25 หินดาษ ดา. 2 316.90 ตำบลหินดาด อำเภอหวยแถลง จงัหวัดนครราชสีมา 

26 หวยแถลง ถล. 2 325.65 ตำบลหวยแถลง อำเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

27 หนองกระทิง ทง. 3 337.50 ตำบลกงรถ อำเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

28 บานเกาะ กะ. 3 272.50 ตำบลบานเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

29 บานกระโดน   3 284.67 ตำบลหนองไขน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

30 หนองแมว นง. 3 289.79 ตำบลดานคลา อำเภอโนนสูง นครราชสีมา 

31 โนนสูง นโ. 2 295.08 ตำบลดานคลา อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

32 บานดงพลอง ดพ. 3 302.19 ตำบลหลุมขาว อำเภอโนนสูง นครราชสมีา 

33 บานมะคา มค. 3 308.20 ตำบลมะคา อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสมีา 

34 พลสงคราม พค. 3 315.65 ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง นครราชสมีา 

35 บานดอนใหญ ดญ. 3 320.35 ตำบลดอนใหญ อำเภอคง จังหวัดนครราชสมีา 

36 เมืองคง งค. 2 326.80 ตำบลเมืองคง อำเภอคง นครราชสีมา  

37 โนนทองหลาง นท. 3 335.71 ตำบลบัวใหญ อำเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

38 ชุมทางบัวใหญ วญ. 1 345.50 อำเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสมีา 

39 หนองบัวลาย งบ. 2 357.36 ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย นครราชสีมา 

40 บานเหลื่อม นเ. 2 341.18 สถานีรถไฟประจำอำเภอบานเหลือ่ม จังหวัดนครราชสีมา 

41 หนองพลวง งว. 3 355.19 ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

 
  (5) รถไฟความเร็วสูง 

รถไฟความเร็วสูงสายแรกกรุงเทพฯ-นครราชสีมา-หนองคาย ภายใตความ
รวมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ระยะทาง 617 กม. แบงเปน 2 ชวง ชวงท่ี 1 (กทม. - โคราช) ระยะทาง 
252.5 กม. งบประมาณ 1.79 แสนลานบาท เปดใหบริการ พ.ศ. 2566 ชวงท่ี 2 (โคราช - หนองคาย) 
ระยะทาง 355 กม. งบประมาณ 2.1 แสนลานบาท เปดใหบริการ พ. ศ. 2569      

รูปภาพท่ี 7 แสดงรถไฟความเร็วสูง 
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 (6) โครงการกอสรางรถไฟทางคู มีเสนทางท่ีผานจังหวัดนครราชสีมาแบงออกเปน     
3 โครงการ ไดแก 

    1) ชวงชุมทางถนนจิระ - ขอนแกน ระยะทาง 187 กม. ดำเนินการแลวเสร็จ
และเปดใหบริการแลว    

2) ชวงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ แบงออกเปน 3 สัญญา คือสัญญาท่ี 1 
ชวงมาบกระเบา - คลองขนานจิต เริ่มกอสราง 1 ก.พ. 2561 ผลงาน 58.14% เร็วกวาแผน 3.02% สัญญาท่ี 
2 คลองขนานจิตร – ชุมทางถนนจิระ อยูระหวางเสนอคณะรัฐมนตรีแกไขแบบชวงผานอำเภอสีค้ิวกับอำเภอเมือง
นครราชสีมา และสัญญาท่ี 3 สัญญาอุโมงค ผลงาน 31.32% เร็วกวาแผน 0.07% 
    3) ชวงชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธานี ระยะทาง 308 กิโลเมตร วงเงิน
ประมาณ 37,000 ลานบาท อยูระหวางรออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เพ่ือดำเนินการจัดจางท่ีปรึกษาโครงการ 

            (7) โครงการระบบขนสงมวลชนจังหวัดนครราชสีมาสายสีเขียว (ตลาดเซฟวัน - 
สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพบานนารีสวัสดิ์) เริ่มดำเนินงานวันท่ี 1 มิถุนายน 2562 ระยะเวลา 20 เดือน    
วันสิ้นสุดสัญญา วันท่ี 20 มกราคม 2564 ความกาวหนาของโครงการ 64.40% ลาชากวาแผนงาน 1.01%  
อยูระหวางดำเนินงานการจัดการจราจรภายในพ้ืนท่ีโครงการ, รูปแบบสถานี, การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม, 
ศึกษารูปแบบและตำแหนงพ้ืนท่ีจอด, ประสานขอขอมูลสาธารณูปโภคตางๆ และจัดทำแผนการเดินรถ  

(8) โครงการกอสรางทางหลวงหมายเลข 304 อ.กบินทรบุรี-อ. ปกธงชัย แบงเปน   
3 ตอนดังนี้    

1) ตอน อ.กบินทรบุรี - อ.ปกธงชัย (ทางเชื่อมผืนปา) จ.ปราจีนบุรี ระยะทาง 
3.5 กม. ผลงาน 100% งบประมาณ    1,320 ลานบาท  

2) ตอน อ.กบินทรบุรี - อ.วังน้ำเขียว ตอนท่ี 3 สวนท่ี 1 ระยะทาง 8.8 กม. 
งบประมาณ 795 ลานบาท ผลงาน 100% และ  

3) ตอน อ.กบินทรบุรี - อ.วังน้ำเขียว ตอนท่ี 3 สวนท่ี 2 ระยะทาง 6.7 กม. 
งบประมาณ 794 ลานบาท ผลงาน 44.84% ลาชากวาแผน 2.93%  

(9) โครงการกอสรางถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาสาย 290 มีท้ังสิ้น 7 ตอน
ไดรับการจัดสรรงบประมาณแลว 5 ตอนคงเหลือ 2 ตอน ไดแก ตอนเหนือเสนทางหลวงหมายเลข 205 บรรจบ
ถนนทางหลวงหมายเลข 2 และจากถนนสาย 225 บรรจบถนนเสน 206 ผลงานรวม 60.35% ผลงานรวม 
51.13% คาดวาจะแลวเสร็จป 2565 

 

14.2) ไฟฟา: โรงไฟฟาพลังน้ำลำตะคองแบบสูบกลับตั้งอยู ในเขตพ้ืนท่ีเข่ือนลำตะคอง       
ตำบลคลองไผผลิตพลังงานไฟฟาเสริมระบบในชวงความตองการไฟฟาสูงสุดโดยการนำพลังงานไฟฟาท่ีเหลืออยู   
ในระบบมาใชสูบน้ำจำนวนหนึ่งท่ีมีอยูในอางเก็บน้ำเข่ือนลำตะคองเดิม (ของกรมชลประทาน) ข้ึนไปเก็บไวใน   
อางเก็บน้ำขางบน (กฟผ. สรางข้ึนใหม)และเม่ือมีความตองการไฟฟามากในชวงหัวค่ำก็ปลอยน้ำจำนวนเดียวกันนี้
ใหไหลกลับคืนลงอางเก็บน้ำเข่ือนลำตะคองตามเดิมโดยผานกังหันน้ำเพ่ือผลิตไฟฟาเสริมระบบเปนปจจัยในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาคอยางมากโดยหนวยงานการไฟฟาสวนภูมิภาค (นครราชสีมา) 

14.3) น้ำประปา: การประปาสวนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา โดยการประปาสวนภูมิภาคเขต 2 
มีหนวยบริการ 22 แหง ปริมาณน้ำผลิต 53.1 ลาน ลบ.ม. น้ำจำหนาย 35.4 ลาน ลบ.ม. ในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา ใหบริการน้ำประปาเฉพาะในเขตรับผิดชอบ มีผูใชน้ำ 12,309 ราย ปริมาณการใชน้ำเฉลี่ย 20.7 
ลบ.ม./เดือน   
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 14.4) อินเทอรเน็ต 
  ป พ.ศ.2561 จังหวัดนครราชสีมา มีประชากร ท้ังสิ้น 2,646,401 คน จากขอมูล

สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา พบวา ประชากรท่ีเขาถึงอินเทอรเน็ต ในป 2561 มีจำนวน 1,375,070 คน 
คิดเปนรอยละ 51.96  

 14.5) แผนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสำคัญ 
(1) KORAT SMART CITY 

จังหวัดนครราชสีมา จัดตั้งสถาบันเครือขาย Smart City เมืองอัจฉริยะนวัตกรรม
และเทคโนโลยี โดยมอบหมายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนหนวยงานรับผิดชอบหลักรวมกับสำนักงานสถิติ
จังหวัดจัดทำแผน Smart City และประเมินตนเองเสนอเปนเมืองอัจฉริยะ ระยะแรกจำนวน 2 ดานประกอบดวย 

- ดานคมนาคมอัจฉริยะ (Smart Mobility) งบประมาณรวม 62,552,000 บาท 
แบงเปน โครงการ Smart GPS Tracking งบประมาณ 6,234,000 บาท, โครงการจัดตั้งศูนย (IOC) Intelligent 
Operations Center งบประมาณ 45,000,000 บาท, โครงการติดต้ังระบบบริหารจัดการควบคุมไฟจราจร
อัจฉริยะในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา งบประมาณ 11,318,000 บาท  

 - ด า น สิ่ ง แ ว ด ล อ ม อั จ ฉ ริ ย ะ  (Smart Environment) งบ ป ระ ม าณ รว ม 
89,000,000 บาท ประกอบดวยโครงการสราง Application และ Game เพ่ือรณรงคชวยสงเสริมในการ     
แยกขยะเปยกขยะแหงในครัวเรือนงบประมาณ 2,000,000 บาท ระบบการบริหารจัดการขยะอัจฉริยะ ในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา งบประมาณ 80,000,000 บาท, การเฝาระวังการเผาในท่ีโลงโดยภาคประชาชนแบบ 
real time เพ่ือลดปญหาฝุนละอองในจังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 1,000,000 บาท, การจัดการขยะ       
รีไซเคิลดวยแนว (Zero Waste) งบประมาณ 6,000,000 บาท 

ระยะท่ีสอง จำนวน 5 ดาน ประกอบดวย 1) ดานชุมชนอัจฉริยะ (Smart living) 
2) ดานพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) 3) ดานเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) 4) ดานประชากร
อัจฉริยะ (Smart People) 5) ดานการบริหารจัดการอัจฉริยะ (Smart Governance)  

การขับเคลื่อน Korat Smart City ท่ีสำคัญไดแกการจัดทำแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ         
ในภาพรวมท้ัง 7 ดาน และปรับแผนยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด ดำเนินการขับเคลื่อน Smart City ในดานท่ีมี   
ความพรอม โดยจัดทำคำขอประกาศจัดตั้งเปนเมืองอัจฉริยะใน 2 ดาน Smart Mobility และ Environment 
ปรับตราสัญลักษณดำเนินการขีดแนวเสนเมืองอัจฉริยะในเขตเมืองเดิมและเมืองใหม ดังนี้ เมืองเดิมถนนวงแหวน
รอบเมืองนครราชสีมา ระยะทางรวม 112 กิโลเมตร และเมืองใหมตั้งอยูท่ี อำเภอปากชอง จำนวน 7 ตำบล  

(2) KORAT MICE CITY 
“ไมซ  ซิตี้” เปนรูปแบบธุรกิจ ท่ี เก่ียวของกับการจัดประชุมบริ ษัทขามชาติ              

การทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล การประชุมนานาชาติ และการจัดนิทรรศการ (Meetings, Incentive Travel, 
Conventions, Exhibitions) ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของอุตสาหกรรมทองเท่ียว แตมีความแตกตางจากนักทองเท่ียวหรือ
อุตสาหกรรมทองเท่ียวท่ัวไป โดยอุตสาหกรรมไมซสามารถนำนักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมีคุณภาพ (Quality 
Visitors) นักทองเท่ียวชาวตางประเทศกลุมนี้มีระดับการใชจายสูงกวานักทองเท่ียวท่ัวไป 3-4 เทา จังหวัด
นครราชสีมา จึงมีเปาหมายการพัฒนาจังหวัดใหเปน“โคราช ไมซ ซิตี้” เพ่ือสรางรายไดและการมีงานทำใหกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี โดยจัดต้ังสถาบันเครือขาย MICE City and Tourism โคราชเมืองไมซ มีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมาเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนและประสานงาน ณ ปจจุบันจังหวัดนครราชสีมาผานเกณฑ    
การประเมินและไดรับการประกาศใหเปนไมซซิตี้ ในลำดับท่ี 6 ของประเทศไทย โดยมีผลนับตั้งแตวันท่ี          
11 สิงหาคม 2563 โดยการรับรองนี้มีอาย ุ5 ป นับจากวนัท่ีไดรับการรับรอง ซ่ึงสำนกังานสงเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (สสปน.) จะรวมกับสถาบันเครือขาย MICE City and Tourism โคราชเมืองไมซ จัดทำแผนการ
ดำเนินกิจกรรมสงเสริมการเปนเมืองไมซซิต้ีของจังหวัดนครราชสีมา ตลอดระยะเวลา 5 ป ซ่ึงจะมีสวนในการ
พัฒนาเมือง กระตุนเศรษฐกิจ และยกระดับการใหบริการดาน MICE ของจังหวัดนครราชสีมาใหมีมาตรฐานสากลตอไป 
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(3) KORAT DRY PORT 
รัฐบาลไดศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งทาเรือบกในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา 

โดยบรรจุเปนยุทธศาสตรการพัฒนาโลจิสติกสของประเทศ เม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2562 ผูวาราชการจังหวัด
นครราชสีมา นำคณะผูบริหารของสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สื่อมวลชน ศึกษาดูงาน ณ สถานีบรรจุและ  
แยกสินคากลอง ICD ลาดกระบัง และเชิญชวนผูประกอบการสายการเดินเรือ รวมทุนพัฒนาและใหบริการพ้ืนท่ี
ทาเรือบกจังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงจังหวัดฯ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดทำ TOR สำหรับทำ PPP จำนวน 
38 ลานบาทจากกระทรวงคมนาคม 

     15) สถานท่ีทองเท่ียวสำคัญ 
  15.1) แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศน/ธรรมชาติ 
    1) อุทยานแหงชาติเขาใหญ  ตั้งอยูในเขตอำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา และ 
จังหวัดนครนายก  จังหวัดสระบุรี และจังหวัดปราจีนบุรี  เปนพ้ืนท่ีดานตะวันตกของเทือกเขาพนมดงรัก  มีความ
สูง 1,351 เมตร จากระดับน้ำทะเล  ประกอบดวยทุงกวางสลับปาไมท่ีอุดมสมบูรณ เปนพ้ืนท่ี 1 ใน 5 ของพ้ืนท่ี
อนุรักษในกลุมปาดงพญาเย็นเขาใหญ  ผืนปามรดกโลก  ไดรับการประกาศจัดตั้งเปนอุทยานแหงชาติเม่ือวันท่ี 18 
กันยายน 2505 นับเปนอุทยานแหงแรกของประเทศไทย และไดรับการประกาศข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลก 
ภายใตชื่อ “ผืนปาดงพญาเย็น-เขาใหญ” เม่ือป พ.ศ. 2548  ท่ีเมืองเดอรบัน ประเทศแอฟริกาใต  มีแหลง
ทองเท่ียวท่ีนาสนใจ ไดแก น้ำตกเหวนรก  น้ำตกผากลวยไม  แกงหินเพิง  จุดชมทิวทัศน กม. 30  ผาเดียวดาย  
จุดชมทิวทัศนเขาเขียว น้ำตกกองแกว  น้ำตกเหวประทุน  น้ำตกเหวสุวัต  น้ำตกธารรัตนา  น้ำตกสมปอย  น้ำตก
ผามะนาวยักษ  น้ำตกสาริกา  น้ำตกนางรอง 
   2) สถานีวิจัยส่ิงแวดลอมสะแกราช  ตั้งอยูในตำบลอุดมทรัพย อำเภอวังน้ำเขียว 
เปนสถานท่ีเพ่ือการวิจัย ทางดานสิ่งแวดลอมและนิเวศวิทยาปาเขตรอน (ปาดิบแลงและปาเต็งรัง) จนถึงขณะนี้การ
วิจัยในพ้ืนท่ีแหงนี้มีจำนวนไมนอยกวา 200 เรื่อง ซ่ึงความรูดังกลาว ไดสรางสรรคภูมิปญญาแกนักวิชาการและยัง
ไดนำไปชวยเหลือในการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมของประชาชน  นอกจากนี้ ยังเปนสถานท่ีศึกษาธรรมชาติ
และพักผอนหยอนใจ ทางดานธรรมชาติ ของปาดิบแลงและปาเต็งรัง พรรณพืชและพันธุสัตวนานาชนิด  ท่ีสำคัญ
คือเปนแหลงสงวนชีวมณฑล (UNESCO Biosphere Reserves) แหงหนึ่งของโลกท่ีทำหนาท่ีดำเนินการ
อนุรักษพัฒนา และการสนับสนุนการศึกษาวิจัย ท่ีเชื่อมโยงกับเครือขายนานาชาติท่ัวโลก 
    3) อุทยานธรณีโคราช หรือ Khorat Geopark  พ้ืนท่ีลุมน้ำลำตะคอง ในเขตอำเภอสีค้ิว 
อำเภอสูงเนิน  อำเภอขามทะเลสอ  อำเภอเมืองนครราชสีมา และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ท่ีมี
ภูมิประเทศเขาเควสตา (Cuesta) หรือ เขารูปอีโต  และฟอสซิล 3 ยุค 1 โดดเดนเปน เอกลักษณ (Cuesta & Fossil 
Land) เชื่อมโยงกับระบบนิเวศปาเต็งรัง ปาดิบแลง และวิถีชีวิตผูคนกวา 4,000 ป  เปนแหลงไดโนเสาร  แหลง
ฟอสซิลไมกลายเปนหิน  และแหลงฟอสซิลชางลุมน้ำมูล โดยพบฟอสซิลชางดึกดำบรรพท่ีมีอายุอยูในชวง 16 - 
0.01 ลานปกอน ถึง 10 สกุล จาก 55 สกุลท่ีพบท่ัวโลก  อุทยานธรณีโคราช  มีมรดกทางธรณีวิทยา ธรรมชาติ
อ่ืน ๆ และวัฒนธรรมท่ีสำคัญและสัมพันธกัน จำนวน 35 แหลง โดยจำแนกเปนแหลงท่ีมีคุณคาในระดับนานาชาติ 
(INT) ระดับประเทศ (NAT) ระดับทองถ่ิน (LOC) และยังมีการจำแนกประเภทแหลง เปนแหลงธรณีวิทยา (G) 
ธรรมชาติอ่ืน ๆ (N) และแหลงวัฒนธรรม (C) รวมท้ังแหลงเรียนรูดานวิทยาศาสตร การศึกษา การทองเท่ียวหรือ
การคุมครองดวย  อุทยานธรณีโคราช  ไดรับการแตงตั้งเปนอุทยานธรณีประเทศไทย เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 
2561 และอยูระหวางการประเมินเปนอุทยานธรณีโลก จากยูเนสโก 

  4) อุทยานไมกลายเปนหิน ตั้งอยูท่ี ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา  แหลง
ฟอสซิลไมกลายเปนหิน มีเสนผาศูนยกลางมากกวา 50 เซนติเมตร จำนวนกวา 10,000 ชิ้น อายุประมาณ 1 – 70 
ลานป พบกระจายท้ังบนผิวดินและใตดินในทุกอำเภอของอุทยานธรณี ดวยความสวยงามท่ีมีเนื้อดั่งอัญมณี ความ
หลากหลายชนิดและรูปแบบการพบในปริมาณท่ีมาก และพบเปนพันธุใหมของโลกหลายชนิดทำใหจังหวัด
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นครราชสีมารวมกับทุกภาคสวนจัดตั้งสถาบันวิจัยและพิพิธภัณฑไมกลายเปนหินและทรัพยากรธรณีข้ึน และ
นับเปนพิพิธภัณฑไมกลายเปนหินขนาดใหญแหงแรกของเอเชีย และเปน 1 ใน 7 แหงของโลก 
    5) เขตหามลาสัตวปาขาแผงมา  ผาชมตะวัน  ผาเก็บตะวัน  ตั้งอยูในเขตอำเภอ     
วังน้ำเขียว ปพ.ศ. 2537 เขาแผงมา ไดรับการฟนฟูจากโครงการพ้ืนท่ีปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ ท่ีชวยทำให
เขาแผงมากลับมามีสภาพปาท่ีสมบูรณ เปนแหลงท่ีอยูอาศัยของสัตวปาและเหลาฝูงกระทิงท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี     
จนกลายเปนหนึ่งในแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงาม ท่ีเปดโอกาสใหนักทองเท่ียวไดเขามาชมสัตวปา
กิจกรรมยอดนิยมของเขาแผงมา นอกจากการชมวิวธรรมชาติและทะเลหมอก ก็คือ การชมฝูงกระทิงปา ท่ีอาศัย
อยูกวา 300 ตัว  

6) สวนสัตวนครราชสีมา  ตั้งอยูท่ี ตำบลไชยมงคล  อำเภอเมืองนครราชสีมา ถนนสาย
นครราชสีมา – ปกธงชัย ระยะทาง 18 กิโลเมตร ลักษณะเปนแบบซาฟารีพ้ืนท่ี 545 ไร 

   7) อางเก็บน้ำลำตะคอง  เปนโครงการอางเก็บน้ำขนาดใหญอยูริมถนนมิตรภาพบริเวณ
ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีค้ิว เริ่มสรางเม่ือป พ.ศ. 2507 เสร็จในป พ.ศ. 2515 เงินงบประมาณ 249 ลานบาท 
จุน้ำได 310 ลูกบาศกเมตร พ้ืนท่ีชลประทาน 137,500 ไร  สามารถสงไปยังพ้ืนท่ีนาได 238,000 ไร สำรองน้ำไวใช
ในฤดูแลงและใชทำน้ำประปาในจังหวัดนครราชสีมา 

                   8) เข่ือนลำพระเพลิง  อยูในเขตอำเภอปกธงชัย  สรางข้ึนตั้งแตป พ.ศ. 2505 โดยก้ันน้ำ  
ท่ีภูเขาโซ และภูเขาหลวงท่ีประชิดกันบริเวณบานบุหัวชาง ตำบลตะขบ อำเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือ
กักเก็บน้ำไวใชประโยชนในการเกษตรกรรม และปองกันอุทกภัย เข่ือนนี้เปดใชเม่ือป พ.ศ. 2510 อยูในความดูแล
ของกรมชลประทาน 
          9) อางเก็บน้ำหวยซับประดู  ตั้งอยูท่ี ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีค้ิว หางจากตัวเมือง
โคราชประมาณ 40 กิโลเมตร เปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจและรูจักกันเปนอยางดี  เปนอางเก็บน้ำขนาดใหญ 
ทิวทัศนทางธรรมชาติท่ีสวยงาม  มีรานอาหารจัดซุมหลังคาจากต้ังอยูริมแนวอาง เพ่ือใหผูมาเยี่ยมเยียนไดพักผอน
ตามอัธยาศัย ไดชมวิวภูเขา สายน้ำและลมแรงท่ีพัดมาไดอยางตอเนื่อง มีความสงบและเปนสวนตัว เหมาะกับการ
พาครอบครัวอีกท้ังเพ่ือนฝูงมานั่งรับประทานอาหารและพักผอนหยอนใจในวันหยุด 
          10) ไทรงาม  อยูในพ้ืนท่ีบริเวณโครงการสงน้ำและบำรุงรักษาทุมสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย 
เปนตนไทรขนาดใหญครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 25,000 ตารางฟุต เจริญเติบโตแผก่ิงกานสาขาใหรมเงามาเปน
เวลากวา 350 ป ไทรงามเปนท่ีรูจักและมีชื่อเสียงนับตั้งแตสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 5 
ไดเสด็จประพาสเมืองพิมาย เม่ือ 21 มกราคม 2454 และไดพระราชทานนามสถานท่ีทองเท่ียวแหงนี้วา       
“ไทรงาม” เหมาะกับการพักผอนชมทิวทัศนตั้งอยูฝงแมน้ำมูลหางจากท่ีวาการอำเภอพิมาย 2 กิโลเมตร 

                   11) น้ำตกวะภูแกว  อยูในเขตตำบลมะเกลือใหม อำเภอสูงเนิน แยกจากถนนมิตรภาพ 
ไปประมาณ 15 กิโลเมตร  เปนน้ำตกท่ีมาจากเขาใหญ จะมีน้ำเปนฤดูกาล ซ่ึงในหนาน้ำ จะมีน้ำไหลผานลาดผา
เหมาะกับการนั่งเลนหรือนอนเลนใหน้ำไหลผาน ท่ีน้ำตกวะภูแกว หากไมใชฤดูฝนท่ีน้ำตกแหงนี้น้ำจะแหงมากไม
เหมาะแกการไปเท่ียวชม 

          12) หาดชมตะวัน  อยูในความรับผิดชอบของท่ีทำการเขตจัดการอุทยานแหงชาติ    
ทับลานท่ี 4 (ลำปลายมาศ) ซ่ึงดูแลรักษาพ้ืนท่ีปาในอุทยานแหงชาติทับลานดานอำเภอเลิงสาง อำเภอครบุรี และ
อำเภอวังน้ำเขียว พ้ืนท่ีริมอางเก็บน้ำไดรับการพัฒนาใหเปนท่ีพักผอนหยอนใจสำหรับประชาชนและเปนท่ี
ประกอบอาชีพของชาวบานลดปญหาการตัดไมทำลายปา นักทองเท่ียวนิยมมาเลนน้ำและรับประทานอาหาร 
รวมท้ังยังชมทิวทัศนอันสวยงาม หรือพักแคมปงได อาจเชาเรือหางยาวลองไปตามลำน้ำ เดินปาชมแหลงทองเท่ียว
ตาง ๆ เชน วังผีเสื้อ (มีเฉพาะในฤดูหนาว) ถ้ำพระ ถ้ำคอมมิวนิสต ท่ีมีตัวอักษรเขียนท่ีผนังถ้ำวา พรรคคอมมิวนิสต
แหงประเทศไทย และตนตะเคียนทองยักษ ซ่ึงสันนิษฐานวามีอายุประมาณพันป สิ่งท่ีนาสนใจ หาดชมตะวันเปน
หาดทรายน้ำจืดของเข่ือนลำปลายมาศ เปนสถานท่ีชมตะวันข้ึนและตกไดอยางชัดเจน นอกจากนี้ ยังเปนแหลงเก็บ
น้ำขนาดใหญ 98 ลานลูกบาศกเมตร ในชวงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน จะมีนกเปดน้ำอพยพมาจากไซบีเรีย โดย
แตละปจะมีนักทองเท่ียวเดินทางมาเกือบหนึ่งแสนคนตอป 
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         13) หาดจอมทอง  หาดจอมทองอยู ในบริเวณพ้ืนท่ีทายเข่ือนลำมูลบน ใกลกับ         
เขาจอมทอง ตำบลจระเขหิน อำเภอครบุรี  มีความกวางของหาดจากแนวริมน้ำข้ึนมาเฉลี่ย 80 เมตร ยาว 800 
เมตร โดยทำการลงทรายหยาบตลอดแนวท้ังหมด ความหนาของทรายประมาณ 10 เมตร เปนชายหาดท่ีเสมอ
เรียบตามแนวระดับน้ำ  ทำใหมีบริเวณพ้ืนท่ีชายหาดและบริเวณท่ีสามารถลงเลนน้ำได มีบริการใหเชาหวงยาง    
เรือถีบ เกาอ้ีพับ รมชายหาดและเรือแพอีกดวย 

15.2) แหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรและอารยธรรม 

ตารางท่ี 11 แสดงแหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรและอารยธรรม 

จังหวัด แหลงทองเที่ยว
หลัก 

แหลงทองเที่ยวรอง 
 

แหลงทองเที่ยวรอง           
ประเภทศิลปะวัฒนธรรม                    

แหลงทองเที่ยวเสริม 
 

นครราชสีมา 
( 35 แหง) 

1.ปราสาทหิน 
   พนมวัน 
2.ปราสาทหินพิมาย 

1. ปรางคพะโค            
2. กูพราหมณจำศีล 
3. ปราสาทนางรำ         
4. กุฏิษีนอย 
5. แหลงหินดัดสีค้ิว     
6. ปราสาทโนนกู 
7. ปราสาทเมืองแขก 
8. ปราสาทเมืองเกา 
9. โบราณสถานเมือง
เสมา 
10. ปราสาทหินบาน
ถนนหัก 
11. ปราสาทหวยแคน 

1. แหลงโบราณคดีบาน
ปราสาท 
2. พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติพิมาย 
3. พิพิธภัณฑสถานแหงชาต ิ
มหาวีรวงศ 
4. หมูบานดานเกวีศูนย 

1. อนุสาวรียทาวสุรนารี 
2. อนุสรณสถานวีรกรรม 
บานทุงสัมฤทธิ ์
3. วัดเขาจันทรงาม  
(ภาพเขียนสีโบราณ 
บนเพิงผาหิน) 
4. วัดธรรมจักรเสมาราม  
(พระพุทธรูปปางไสยยาสน) 
5. วัดศาลาลอย (อุโบสถแบบ
ศิลปะไทยประยุกต) 
6. ศูนยวัฒนธรรมสถาบัน   
ราชภัฏนครราชสีมา 
7. สวนนำ้บุงตาหลั่ว 
เฉลิมพระเกียรติ 
8. หมูบานปลูกหมอน 
เลี้ยงไหมบานหลุงประดู
สามัคคี 
9. พิพิธภัณฑไมกลายเปนหิน                  
ชางดึกดำบรรพและไดโนเสาร 
10. ประตูชุมพล 
11. วัดบานไร 
12. วัดโนนกุม  
(วิหารหลวงพอโต) 
13. ศูนยวัฒนธรรมผาไหม  
ปกธงชัย 
14. อุทยานแหงชาต ิ
เขาใหญ 
15. เข่ือนลำตะคลอง 
16. โฮมสเตยบานปราสาท 
17. สวนสัตวนครราชสีมา 
18 ฟารมโชคชัย 

ที่มา : สำนักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2563  
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   16) วัฒนธรรม เอกลักษณ เทศกาลประเพณี 
 16.1) เอกลักษณสำคัญของจังหวัด  
  1) อนุสาวรียทาวสุรนารี  
  2) ภาษาโคราช 

  3) เพลงโคราช 
            4) ผาไหมหางกระรอก 
   5) อาหาร หม่ีโคราช 
   6) สัตวเลี้ยง แมวโคราช 

 16.2) เทศกาลประเพณีท่ีสำคัญ 

เดือน ประเพณีและกิจกรรมท่ีสำคัญและเปนท่ีรูจัก 

ธันวาคม - มกราคม 
งานแสดงดอกไม 100 ไร มหาวทิยาลัยราชภฎันครราชสีมา  
อ.เมืองนครราชสีมา 

ธันวาคม - มกราคม งานจิมทอมปสันฟารมทัวร อ.ปกธงชัย 

กุมภาพันธ เทศกาลขนมจีนประโดกโคราช ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 

กุมภาพันธ เกษตรสุรนาร ีม.เทคโนโลยสีุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา 

กุมภาพันธ งานเบญจมาศบานในมานหมอก อ.วังน้ำเขียว 

มีนาคม งานประเพณีกินเขาค่ำและของดีเมืองสูงเนิน อ.สูงเนิน 

23 มีนาคม - 3 เมษายน  งานวันฉลองวันแหงชัยชนะของทาวสุรนาร ีอ.เมืองนครราชสีมา และอำเภออ่ืน ๆ   

13 เมษายน  ขบวนแหพระคันธารราษฎร  อ.เมืองนครราชสีมา 

กรกฎาคม  งานประเพณีแหงเทียนพรรษา  อ.เมืองนครราชสีมา 

พฤศจิกายน 
 เทศกาลพิมายและการแขงขันเรือยาวประเพณีชนะเลิศถวยพระราชทาน 
อ.พิมาย  

พฤศจิกายน ลอยกระทง โคมไฟ ดอกไมบาน อ.เมืองนครราชสีมา 

พฤศจิกายน - ธันวาคม  เทศกาลอาหารยางโคราช BBQ Festival @Korat  อ.เมืองนครราชสีมา 

ธันวาคม  งานเกษตรแฟรปากชอง  อ.ปากชอง 

ธันวาคม  เทศกาลผาไหมปกธงชัย อ.ปกธงชัย 

ธันวาคม โคราชฮาลฟมาราธอนลอยฟา อ.สีค้ิว 

ธันวาคม เทศกาลดนตร.ี มันใหญมาก Big Mountain Festival อ.ปากชอง 

ท่ีมา : สำนักงานทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2563 
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17) ดานการศึกษา 
จังหวัดนครราชสีมามีสถาบันการศึกษาหลายแหง โดยแบงเปนระดับประถมศึกษา ท้ังหมด       

7 เขต และมัธยมศึกษา 1 เขต  
การแบงเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษา 

     สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จำนวน 51 แหง 
     สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 25 แหง 

การแบงเขตพ้ืนท่ีประถมศึกษา 
แบงเปนระดับประถมศึกษา ท้ังหมด 7 เขต 

เขต 1 อำเภอเมืองนครราชสีมาและอำเภอโนนสูง 
เขต 2 อำเภอจักราช อำเภอหนองบุญมาก อำเภอหวยแถลง อำเภอเฉลิมพระเกียรติและ 
อำเภอโชคชัย 
เขต 3 อำเภอปกธงชัย อำเภอครบุรี อำเภอเสิงสาง และอำเภอวังน้ำเขียว 
เขต 4 อำเภอสีค้ิว อำเภอสูงเนินและอำเภอปากชอง 
เขต 5 อำเภอเทพารักษ อำเภอพระทองคำ อำเภอขามสะแกแสง อำเภอขามทะเลสอ อำเภอโนน

ไทยและอำเภอดานขุนทด 
เขต 6 อำเภอสดีา อำเภอบัวลาย อำเภอบานเหลื่อม อำเภอแกงสนามนาง อำเภอคงและอำเภอบัวใหญ 
เขต 7 อำเภอประทาย อำเภอเมืองยาง อำเภอชุมพวง อำเภอลำทะเมนชัย อำเภอพิมายและ

อำเภอโนนแดง 

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ศูนยกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา) 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาประชาบดีเถรีวิทยาลัย และศูนยการศึกษาโคราช 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา สีค้ิว) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (วนศ.นครราชสีมา) 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล (มหาวิทยาลัยเอกชนแหงแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
วิทยาลัยนครราชสีมา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท 
สถาบันรัชตภาคย ศูนยวิทยบริการจังหวัดนครราชสีมา 
สถาบันการเรียนรูเพ่ือปวงชน ศูนยการเรียนรูจังหวัดนครราชสีมา 
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต นครราชสีมา 
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ตารางท่ี 12 แสดงสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 10 แหง ปการศึกษา 2562 

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา จำนวนนักศึกษา 
1 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วิทยาเขตนครราชสีมา 66 
2 มหาวิทยาลัยเทคโนโนยีสุรนารี 16,783 
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 19,243 
4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 713 
5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 9,792 
6 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาลัยบริการเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา 2,357 
7 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ศูนยการศึกษาโคราช 146 
8 มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 1,939 
9 วิทยาลัยนครราชสีมา 2,930 

10 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท 385 
 รวม 54,354 
ท่ีมา : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2562 

1.2 ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ 
1) ดานเศรษฐกิจ 

ผลิตภัณฑจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) 
จังหวัดนครราชสีมามีมูลคาผลิตภัณฑจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 

โดยในป พ.ศ. 2561 ณ ราคาประจำป มีมูลคา 295,511 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน ท่ีมีมูลคา 276,873 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 6.73 สูงเปนลำดับท่ี 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสูงเปนลำดับท่ี 12 ของประเทศ 
(กรุงเทพมหานคร มีมูลคาสูงเปนลำดับท่ี 1 ของประเทศ ท่ีมูลคา 5,386,803 ลานบาท)  

โครงสรางของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ของจังหวัดนครราชสีมา ณ ป พ.ศ.2561 สรุปได 
ดังนี้ 

1) ภาคการเกษตรมีมูลคา 42,066 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนที่มีมูลคา 39,589 ลานบาท      
คิดเปนรอยละ 6.25  

2) ภาคนอกการเกษตร มีมูลคา 253,445 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนที่มีมูลคา 237,284   
ลานบาท สาขาที่มีมูลคาสูงสุด คือ สาขาอุตสาหกรรมมีมูลคา 100,655 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนที่มีมูลคา 
92,292 ลานบาท เปนผลมาจากเพิ่มจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมและเงินทุนเพิ่มขึ้น รองลงมา คือ สาขาการ
ขายสงและขายปลีก ฯ มีมูลคา 43,067 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนที่มีมูลคา 39,251 ลานบาท เปนผล     
มาจากการขยายตัวของหางสรรพสินคาขนาดใหญในพ้ืนท่ี 
               จังหวัดนครราชสีมา มีรายไดตอหัวตอป (GPP per capita) ในป พ.ศ. 2561 เทากับ 117,517 บาท 
เปนลำดับที ่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเปนลำดับที่ 35 ของประเทศ เพ่ิมข้ึนจากปกอน ท่ีเทากับ 
110,050 บาท คิดเปนรอยละ 6.79 
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ขาวหอมมะลิ 
จังหวัดนครราชสีมามีเกษตรกรปลูกขาวหอมมะลิ ในป พ.ศ.2562 จำนวน 217,548 คน มีพ้ืนท่ี

เพาะปลูก 3,118,778 ไร มีผลผลิต 1,104,047 ตัน ผลผลิต/ไร 354 กิโลกรัม/ไร มีมูลคารวม 16,009 ลาน
บาท โดยมูลคา เพ่ิมข้ึนจากปกอน คิดเปนรอยละเพียง 1.97 เปนผลมาจากผลผลิตตอไร และราคาท่ีท่ีลดลง 

ตารางท่ี 13 แสดงผลผลิตขาวหอมมะลิในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา 

ขาวหอมมะลิ ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ. 2561 ป พ.ศ.2562 รอยละท่ีเพ่ิมข้ึน/ลดลง 

พ้ืนท่ีเพาะปลูก (ไร)  2,763,559    2,874,716  3,118,778  8.48 

ผลผลิต (ตัน)  1,163,458    1,017,649  1,104,047.41 8.49  

ผลผลิต (กก./ไร)          421                354  354 0  

ราคา/ตัน (บาท)        12,000          15,500  14,500 - 6.45  

มูลคารวม (ลานบาท)      13,962          15,700  16,009 1.97 

จำนวนเกษตรกร (ราย)    191,954        201,372  217,848 8.18 

 ท่ีมา : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2562 
 
 

 ขาวท่ัวไป 
 จังหวัดนครราชสีมามีเกษตรกรปลูกขาวท่ัวไป นอกเหนือจากขาวหอมมะลิ ในป พ.ศ.2562 

จำนวน 83,514 คน มีพ้ืนท่ีเพาปลูก 445,979 ไร มีผลผลิต 190,879 ตัน ผลผลิต/ไร 428 กิโลกรัม/ไร             
มีมูลคารวม 1,670.19 ลานบาท โดยมูลคารวมเทากับปกอน เปนผลมาจากผลผลิต และผลผลิต/ตอไรเพ่ิมข้ึน 
แมวาราคา จะลดลง  

ตารางท่ี 14 แสดงผลผลิตขาวท่ัวไปในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา 

ขาวท่ัวไป ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ. 2561 ป พ.ศ.2562 รอยละท่ีเพ่ิมข้ึน/ลดลง 

พ้ืนท่ีเพาะปลูก (ไร)  775,204  690,041 445,979 - 35.37 

ผลผลิต (ตัน)  427,913  316,728 190,879 - 39.74 

ผลผลิต (กก./ไร)        552  459 428 - 6.76 

ราคา/ตัน (บาท)      9,750  9,750 8,,750 - 10.26 

มูลคารวม (ลานบาท)      3,427  3,088 1,670.19 - 45.95 
จำนวนเกษตรกร (ราย)    90,430  85,267 83,514 - 2.06 

 ท่ีมา : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2562  
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 มันสำปะหลัง 
 จังหวัดนครราชสีมามีเกษตรกรปลูกมันสำปะหลัง 73,150 คน มีพ้ืนท่ีเพาะปลูก 1,439,075 ไร 

มีผลผลิต 5,184,318 ตัน ผลผลิต/ไร 3,790  กิโลกรัม/ไร มีมูลคารวม 10,887.07 ลานบาท โดยมูลคารวม 
เพ่ิมข้ึนจากปกอน เปนผลมาจาก จำนวนเกษตรกร ผลผลิต/ไร และราคา เพ่ิมข้ึน แมวา พ้ืนท่ีเพาะปลูก และ
ผลผลิตจะลดลง 

ตารางท่ี 15 แสดงผลผลิตขาวมันสำปะหลังในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา 

มันสำปะหลัง ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ. 2561 ป พ.ศ.2562 รอยละท่ีเพ่ิมข้ึน/ลดลง 

พ้ืนท่ีเพาะปลูก (ไร)  1,685,838  1,514,592  1,439,075 - 4.99 
ผลผลิต (ตัน)  6,764,882   6,115,922  5,184,318 - 15.24 
ผลผลิต (กก./ไร)        4,042         4,038  3,790 - 6.15 

ราคา/ตัน (บาท)        2,680         2,250  2,100 - 6.67 

มูลคารวม (ลานบาท)  18,129.88   13,760.82  10,887.07 - 20.89 

จำนวนเกษตรกร (ราย)      74,198       74,227  73,150 - 1.45 

 ท่ีมา : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2562 
 

 โคเนื้อ 
 จังหวัดนครราชสีมามีผูเลี้ยงโคเนื้อในป พ.ศ.2562 จำนวน 40,019 คน มีจำนวนฟารมตาม

มาตรฐานของกรมปศุสัตว จำนวน 1 แหง จำนวนโคเนื้อ 343,128 ตัว คิดเปนมูลคารวม 12,009,480,000 บาท 
เพ่ิมข้ึนจากปกอน เปนผลมาจาก จำนวนโคเนื้อท่ีเลี้ยง จำนวนผูเลี้ยงโคเนื้อ และราคาโคเนื้อมีชีวิต เพ่ิมข้ึน  
 

ตารางท่ี 16 แสดงผลผลิตโคเนื้อในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา 

โคเนื้อ ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 ป พ.ศ.2562 
รอยละท่ี
เพ่ิมข้ึน/
ลดลง 

จำนวนฟารมตามมาตรฐาน
ของกรมปศุสัตว (แหง) 

                    1  1                     1           -    

จำนวนโคเนื้อท่ีเลี้ยง (ตัว)          245,126  290,802 343,128      17.99  

จำนวนเกษตรกรท่ีเลี้ยง (ราย)            35,588  38,249 40,019      4.63  

ราคาเฉลี่ยเนื้อชำแหละแลว
(บาท/กก.) 

                280  280 290  3.57   

ราคาโคเนื้อมีชีวิตเฉลี่ย  
(บาท/ตัว) 

           40,000  40,000            35,000  -12.50  

มูลคารวม  
(เฉลี่ย/ตัว xจำนวนโค) (บาท) 

9,805,040,000  11,632,080,00 12,009,480,000  3.24  

จำนวนโรงฆาสัตว (แหง)                   13  13                   13  - 

 ท่ีมา : สำนักงานปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2562 
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 แพะ 
 จังหวัดนครราชสีมามีผูเลี้ยงแพะในป พ.ศ.2562 จำนวน 1,471 คน มีจำนวนฟารมตาม

มาตรฐานของกรมปศุสัตว จำนวน 1 แหง จำนวนแพะ 48,543 ตัว คิดเปนมูลคารวม 145,629,000 บาท 
ลดลงจากปกอน เปนผลมาจากราคาแพะมีชีวิตลดลงข้ึน  

ตารางท่ี 17 แสดงผลผลิตแพะในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา 

แพะ ป พ.ศ. 2560 ป พ.ศ. 2561 ป พ.ศ. 2562 
รอยละท่ีเพ่ิมข้ึน/

ลดลง 
จำนวนฟารมตามมาตรฐาน
ของกรมปศุสัตว (แหง) 

                1  1 1 - 

จำนวนแพะท่ีเลี้ยง (ตัว)         27,923  35,055 48,543 38.48 

จำนวนเกษตรกรท่ีเลี้ยง
(ราย) 

             704  935 1,471 57.33 

ราคาเฉลี่ยเนื้อชำแหละแลว
(บาท/กก.) 

             320  300 250 - 16.67 

ราคาเฉลี่ย (บาท/ตัว)            4,600  4,500 3,000 - 33.34 

มูลคารวม (เฉลี่ย/ตัว x
จำนวนแพะ) 

128,445,800  157,747,500 145,629,000 - 7.69 

จำนวนโรงฆาสัตว (แหง) 0 0 0 0 

 ท่ีมา : สำนักงานปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2562 

 แกะ 
 จังหวัดนครราชสีมามีผูเลี้ยงแกะในป พ.ศ.2562 จำนวน 60 คน มีจำนวนฟารมตามมาตรฐาน

ของกรมปศุสัตว จำนวน 1 แหง จำนวนแกะ 1,485 ตัว คิดเปนมูลคารวม 3,638,250 บาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน 
เปนผลมาจาก จำนวนแกะท่ีเลี้ยง จำนวนผูเลี้ยง เพ่ิมข้ึน แมราคาแกะมีชีวิตจะลดลง 

ตารางท่ี 18 แสดงผลผลิตแกะในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา 

แกะ ป พ.ศ. 2558 ป พ.ศ. 2561 ป พ.ศ. 2562 
รอยละท่ีเพ่ิมข้ึน/

ลดลง 
จำนวนฟารมตามมาตรฐาน
ของกรมปศุสัตว (แหง) 

                1                     1                  1                       -    

จำนวนแกะท่ีเลี้ยง (ตัว)              861  916 1,485 62.12 

จำนวนเกษตรกรท่ีเลี้ยง(ราย)               27  29 60 106.90 

ราคาเฉลี่ยเนื้อชำแหละ
แลว(บาท/กก.) 

            340  350 350 0 

ราคาเฉลี่ย (บาท/ตัว)          2,500  2,400 2,450 2.09 

มูลคารวม (เฉลี่ย/ตัว x
จำนวนแกะ) 

  2,152,500  2,198,400 3,638,250 65.50 

จำนวนโรงฆาสัตว (แหง)                   -    -                   -    - 

 ท่ีมา : สำนักงานปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2562 
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 มูลคาการจำหนายผลิตภัณฑผาไหม 
 จังหวัดนครราชสีมามีมูลคาการจำหนายผลิตภัณฑผาไหม ในป พ.ศ.2562 จำนวน 4,752.45 

ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน 178.75 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.77  

ตารางท่ี 19 แสดงมูลคาการจำหนายผลิตภัณฑผาไหมจังหวัดนครราชสีมา  

ป พ.ศ. 
มูลคาการจำหนายผลิตภัณฑผาไหม

ของจังหวัด (ลานบาท) 
มูลคาท่ีเพ่ิมข้ึน/
ลดลง (ลานบาท) 

รอยละท่ีเพ่ิมข้ึน/
ลดลง 

2557 2,853.91   

2558 3,624.99 771.08 21.28 

2559 4,291.53 666.54 15.54 

2560 4,424.02 132.49 3.00 

2561 4,563.70 139.68 3.06 

2562 4,742.45 178.75 3.77 
 ท่ีมา : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2562 

 

รายไดและหนี้สินเฉล่ียตอครัวเรือน 
จังหวัดนครราชสีมามีจำนวนครัวเรือน ในป พ.ศ. 2562 จำนวน 776.59 พันครัวเรือน เพ่ิมข้ึน

จากป พ.ศ. 2560 จำนวน 31.33 พันครัวเรือน คิดเปนรอยละ 4.20 มีรายไดเฉลี่ยครัวเรือนตอเดือน จำนวน 
25,736 บาท/ครัวเรือน เพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 2560 จำนวน 1,307 บาท/ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 5.35 มี
รายจาย/ครัวเรือนเฉลี่ย 16,889 บาท ลดลงจากป พ.ศ. 2560 จำนวน 952 บาท คิดเปนรอยละ 5.34 มีการ
ออมเฉลี่ย 8,847 บาท/ครัวเรือน/ป เพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 2560 จำนวน 2,259 บาท คิดเปนรอยละ 34.29 
และมีหนี้สินครัวเรือนเฉลี่ย 285,595 บาท/ครัวเรือน/ป เพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 2560 จำนวน 62,357 บาท คิดเปน
รอยละ 27.93 และสัดสวนคนยากจน รอยละ 15.08 เพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 2560 จำนวนรอยละ 1.5  คิดเปนรอยละ 
11.05 

 

ตารางท่ี 20 แสดงรายไดและหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนจังหวัดนครราชสีมา 

รายการ ป พ.ศ.2558 ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2562 
จำนวนท่ี
เพ่ิมข้ึน /

ลดลง 

รอยละท่ี
เพ่ิมข้ึน /
ลดลง 

จำนวนครัวเรือน  
(พันครัวเรือน) 

740.87 745.26 776.59 31.33 4.20 

รายได/ครัวเรือนเฉลี่ย (บาท/
ครัวเรือน) 

      26,376  24,429 25,736 1,307 5.35 

รายจาย/ครัวเรือน       18,645  17,841 16,889 - 952 - 5.34 

การออม (บาท/ครัวเรือน/ป)         7,731  6,588 8,847 2,259 34.29 

หนี้สินครัวเรือน (บาท/
ครัวเรือน/ป) 

    245,760 223,238 285,595 62,357 27.93 

สัดสวนคนยากจน (รอยละ)         11.55  13.58 15.08 1.5 11.05 
 ท่ีมา : สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2562 , ดัชนีช้ีวัดความกาวหนาของคน ประจำป 2562 
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การทองเท่ียว 
แหลงทองเท่ียว 
จังหวัดนครราชสีมา มีแหลงทองเท่ียวท่ีหลากหลาย ในป พ.ศ.2562 มีแหลงทองเท่ียวรวม 212 แหง 

ประกอบดวย แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ รวม 108 แหง แหลงทองเท่ียวเชิงวิถีชีวิต รวม 8 แหง แหลงทองเท่ียว 
เชิงศิลปะวัฒนธรรม และแหลงมรดกโลกรวม 19 แหง แหลงทองเท่ียวเชิงวิชาการรวม 24 แหง แหลงทองเท่ียว 
เชิงศาสนาและความเชื่อรวม 38 แหง และแหลงทองเท่ียวเชิงสันทนาการและบันเทิง รวม 15 แหง 

ตารางท่ี 21 แสดงแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา 

ประเภทแหลงทองเท่ียว 2560 2561 2562 
แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ 20 22 108 

แหลงทองเท่ียวเชิงวิถีชีวิต 14 11 8 

แหลงทองเท่ียวเชิงศิลปะวัฒนธรรม และแหลงมรดกโลก 13 18 19 

แหลงทองเท่ียวเชิงวิชาการ 4 20 24 

แหลงทองเท่ียวเชิงศาสนาและความเชื่อ 34 34 38 
แหลงทองเท่ียวเชิงสันทนาการและบันเทิง 18 6 15 

รวมท้ังส้ิน 103 111 212 
 ท่ีมา : สำนักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2562 

รายไดจากการทองเท่ียว 
จังหวัดนครราชสีมามีนักทองเท่ียวเขามาในพ้ืนท่ี ในป พ.ศ.2562 จำนวน 9,942,897 คน เพ่ิมข้ึน 

จำนวน 250,271 คน จากปกอนท่ีมีนักทองเท่ียว จำนวน 9,692,626 คน คิดเปนรอยละ 2.59 ในจำนวน
นักทองเท่ียวในป  พ.ศ.2562 แบงเปนนักทองเท่ียวชาวไทย 9 ,741,844 คน และชาวตางประเทศ                     
จำนวน 147,453 คน ทำใหจังหวัดนครราชสีมา มีรายไดจากการทองเท่ียว ในป พ.ศ.2562 รวม 25,694.20 
ลานบาท เพ่ิมข้ึน 2,012.39 ลานบาท จากปกอนท่ีมีรายไดรวม 23,681.81 ลานบาท  

ตารางท่ี 22 แสดงจำนวนรายไดและนักทองเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา 

รายการ 
ป พ.ศ.
2560 

ป พ.ศ.
2561 

ป พ.ศ.
2562 

จำนวนท่ี
เพ่ิมข้ึน/ลดลง 

รอยละท่ี
เพ่ิมข้ึน/
ลดลง 

1) รวมจำนวนนักทองเท่ียว
ท้ังหมด (คน) 

9,003,464 9,692,626 9,942,897 250,271 2.59 

1.1)จำนวนนักทองเท่ียว
ชาวไทย (คน) 

8,822,449 9,500,381 9,741,844 241,463 2.55 

     1.2) จำนวนนักทองเท่ียว
ชาวตางชาติ (คน) 

181,015 192,245 201,053 8,808 4.59 

2) รายไดจากนักทองเท่ียว 
(ลานบาท) 

20,091.31 23,681.81 25,694.20 2012.39 8.50 

 ท่ีมา : สำนักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2562 
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2) ดานสังคมและความมั่นคง 
ประชากร 
จังหวัดนครราชสีมา มีประชากรในป พ.ศ.2562 จำนวน 2,648,927 คน เพ่ิมข้ึนจากปกอนท่ีมี

ประชากร 2,646,401 คน จำนวน 2,526 คน คิดเปนรอยละ 0.95 โดยมีประชากรชาย จำนวน 1,303,944 คน 
ประชากรหญิง 1,344,983 มีความหนาแนนของประชากร จำนวน 129.25 คน/ตารางเมตร เพ่ิมข้ึนจากปกอนท่ีคา 
129.13 คน/ตารางเมตร 

ตารางท่ี 23 แสดงจำนวนประชากรในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา 

ประชากร พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
จำนวนท่ี
เพ่ิมข้ึน/
ลดลง 

รอยละท่ี
เพ่ิมข้ึน/ลดลง 

ชาย  1,301,249  1,303,951 1,303,944  - 7 - 0.0005 

หญิง  1,337,977  1,342,450 1,344,983 2533 0.18 

รวม 2,639,226  2,646,401 2,648,927 2526 0.95 

ขนาดพ้ืนท่ี (ตรม.) 20,493.96   20,493.96    20,493.96         -    0.00 

ความหนาแนนประชากร 
(คน/ตรม.) 

      128.78  129.13 129.25 - 0.12 - 0.09 

ท่ีมา : สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2562 

ผลิตภาพแรงงาน 
จังหวัดนครราชสีมา มีผลิตภาพแรงงาน ในป พ.ศ.2559 จำนวน 202,399บาท/คน/ป เพ่ิมข้ึน

จากปกอนท่ีมี 183,783 บาท/คน/ป จำนวน 18,616 บาท/คน/ป คิดเปนรอยละ 10.13 เนื่องจากมีการ
พัฒนาฝมือแรงงานเพ่ิมข้ึน 

ตารางท่ี 24 แสดงผลิตภาพแรงงานในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา 
ผลิตภาพแรงงาน 

(บาท/คน/ป) 
พ.ศ. 

2556 
พ.ศ. 

2557 
พ.ศ. 

2558 
พ.ศ. 

2559 
จำนวนท่ี

เปลี่ยนแปลง 
รอยละท่ี

เปลี่ยนแปลง 
นครราชสีมา 103,366  114,298  183,783 202,399 18,616 10.13 

ท่ีมา : สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2559 

การศึกษา 
จังหวัดนครราชสีมา มีจำนวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ป ข้ึนไป ในป พ.ศ.2562 

จำนวน 7.79 ป เพ่ิมข้ึนจากปกอนท่ีมี จำนวน 7.79 ป  

ตารางท่ี 25 แสดงจำนวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา 

จังหวัด 
จำนวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ป ข้ึนไป (ป) 

2558 2559 2560 2561 2562 

นครราชสีมา 7.59 7.78 7.98 7.79 7.79 
ท่ีมา : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2562 
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จังหวัดนครราชสีมา มีผลสัมฤทธิ์การศึกษา O-Net มัธยมศึกษาปท่ี 3 ในป พ.ศ.2560 คิดเปน    
รอยละ 38.36 ลดลงจากปกอนท่ีรอยละ 41.35  

ตารางท่ี 26 แสดงผลสัมฤทธิ์การศึกษา O-Net มัธยมศึกษาปท่ี 3  ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา 

จังหวัด 
ผลสัมฤทธิ์การศึกษา O-Net  มัธยมศึกษาปท่ี 3 

2557 2558 2559 2560 

นครราชสีมา 43.35 40.98 41.35 38.36 
ท่ีมา สำนักงานสถิติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

จังหวัดนครราชสีมา มีผลสัมฤทธิ์การศึกษา O-Net มัธยมศึกษาตอนปลาย ในป พ.ศ.2562 คิดเปน    
รอยละ 32.91 เฉลี่ยจากปกอนท่ีมีรอยละ 32.91 

ตารางท่ี 27 แสดงผลสัมฤทธิ์การศึกษา O-Net มัธยมศึกษาตอนปลาย  ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา 

จังหวัด 
คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (%) 

2558 2559 2560 2561 

จังหวัดนครราชสีมา 33.50 33.01 31.31 32.91 

ท่ีมา : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2562 

 ดานสาธารณสุข 
 จังหวัดนครราชสีมา มีบุคลากรทางการแพทยท้ังภาครัฐ ในป พ.ศ.2562 ไดแก แพทย 1,733 คน     
คิดเปนอัตราสวนตอประชากรของจังหวัด เทากับ 1,522คน ทันตแพทย 212 คน คิดเปนสัดสวนตอประชากร
ของจังหวัด เทากับ 12,449 คน เภสัชกร 415 คน คิดเปนสัดสวนตอประชากรของจังหวัด เทากับ 6,360 คน 
พยาบาล 6,136 คน คิดเปนสัดสวนตอประชากรของจังหวัด เทากับ 430 คน พยาบาลเทคนิค 41 คน คิดเปน
สัดสวนตอประชากรของจังหวัด เทากับ 64,371 คน (ประชากรจังหวัดนครราชสมีา 2,648,927 คน) 

ตารางท่ี 28 แสดงจำนวนบุคลากรทางการแพทยในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา 

บุคลากร 2559 2560 2561 2562 
จำนวน

เปลี่ยนแปลง 
รอยละท่ี

เปลี่ยนแปลง 
แพทย       882     1,126  1,180 1,733 553 46.87 

ทันตแพทย       184        281  229 212 - 17.00 - 7.43 

เภสัชกร       338        411  443 415 - 28.00 - 6.32 

พยาบาลวิชาชีพ    4,436     4,893  5,358 6,136 780 14.56 

พยาบาลเทคนิค         74          46  41 41 0 0 

ท่ีมา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2562 

  จังหวัดนครราชสีมา พบผูปวยเปนโรคหัวใจ ในป พ.ศ.2562 จำนวน 35,464 คน/ประชากร
แสนคนเพ่ิมข้ึนจากปกอนท่ีพบ จำนวน 30,141 คน/ประชากรแสนคน โรคเบาหวาน พบ 137,615คน/
ประชากรแสนคน เพ่ิมข้ึนจากปกอนท่ีพบ 209,633 คน/ประชากรแสนคน โรคหลอดเลือกสมอง พบ 27,397 
คน/ประชากรแสนคน เพ่ิม ข้ึนจากปกอน ท่ีพบ 3,545 คน/ประชากรแสนคน โรคความดันโลหิตสู ง                
พบ 271,067 คน/ประชากรแสนคน เพ่ิมข้ึนจากปกอนท่ีพบ 136,476 คน/ประชากรแสนคน และโรคมะเร็ง 
พบ 19,186 คน/ประชากรแสนคน เพ่ิมข้ึนจากปกอนท่ีพบ 5,637 คน  
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ตารางท่ี 29 แสดงจำนวนประเภทของโรคในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา 

รายการ (หนวย : รายตอประชากรแสนคน) 2560 2561 2562 

โรคหวัใจ 31,806  30,141 35,464 

โรคเบาหวาน 189,763 209,633 137,615 

โรคหลอดเลือดสมอง 29,536 3,545 27,397 

โรคความดันโลหิตสูง 169,236 136,476 271,067 

โรคมะเร็ง 6,872 5,637 19,186 
ท่ีมา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2562 

 

 ดานความยากจน 
 จังหวัดนครราชสีมา มีประชากรท่ีอยูใตเสนความยากจน พ.ศ. 2561 คิดเปนรอยละ 15.08 

ตารางท่ี 29 แสดงรอยละของประชากรท่ีอยูใตเสนความยากจน ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา 

จังหวัด 
สัดสวนคนยากจนป พ.ศ. 

2556 2557 2568 2559 2560 2561 
นครราชสีมา 17.43 17.06 11.55 8.97 13.58 15.08 

ท่ีมา : ดัชนีความกาวหนาของคน ประจำป 2562 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 ดานอาชญากรรม 
 คดีท่ีนาสนใจ 

 จังหวัดนครราชสีมา มีคดีท่ีนาสนใจในป พ.ศ.2561 ประกอบดวย คดีโจรกรรมรถจักรยานยนต จำนวน 
13 คดี ลดลงจากปกอน 10 คดี คดีโจรกรรมรถยนต 4 คดี ลดลงจากปกอน 1 คดี คดีฉอโกง จำนวน 204 คดี 
เพ่ิมข้ึนจากปกอน จำนวน 25 คดี คดียักยอกทรัพย จำนวน 151 คดี เพ่ิมข้ึนจากปกอน 59 คด ี

ตารางท่ี 30 แสดงจำนวนคดีท่ีนาสนใจในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา 

คดีท่ีนาสนใจ 2559 2560 2561 
จำนวนท่ี

เปลี่ยนแปลง 
รอยละการ

เปลี่ยนแปลง 
โจรกรรมรถจักรยานยนต 25 23 13 - 10.00 - 43.48 

โจรกรรมรถยนต 13 5 4 - 1.00 - 20.00 
ฉอโกง 214 183 208 25.00 13.67 

ยักยอกทรัพย 115 92 151 59.00 64.14 
รวม 367 303 376 73.00 24.10 

ท่ีมา : สำนักงานตำรวจแหงชาติ พ.ศ. 2561 
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 คดีอุกฉกรรจ 
 จังหวัดนครราชสีมา มีคดีอุกฉกรรจ ในป พ.ศ.2561 จำนวน 53 คดี ประกอบดวย คดีฆาผูอ่ืนโดยเจตนา 
จำนวน 33 คดี เพ่ิมข้ึนจากปกอน 6 คดี คดีปลนทรัพย – คดี ลดลงจากปกอน 1 คดี คดีชิงทรัพย 13 คดี            
จากปกอน 7 คดี คดีวางเพลิง 7 คดี จากปกอน 7 คดี 

ตารางท่ี 31 แสดงจำนวนคดีอุกฉกรรจ ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา 

คดีอุกฉกรรจ 2559 2560 2561 
จำนวนท่ี

เปล่ียนแปลง 
รอยละการ
เปล่ียนแปลง 

ฆาผูอ่ืนโดยเจตนา 30 39 33 - 6.00 - 15.39 

ปลนทรัพย 1 0 0 0 0 

ชิงทรัพย 20 13 13 0 0 

ลักพาเรียกคาไถ 0 0 0 0 0 

วางเพลิง 3 7 7 0 0 

รวม 54 59 53 - 6.00 - 10.17 
ท่ีมา : สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2561 

 คดียาเสพติด 
 จังหวัดนครราชสีมา มีคดียาเสพติด ในป พ.ศ.2560 ประกอบดวย คดียาบา 9,193 คดี ลดลงจากป
กอน คดีกัญชา จำนวน 389 คดี ลดลงจากปกอน คดีเฮโรอีน จำนวน 1 คดี ลดลงจากปกอน คดียาไอซ จำนวน 
214 คดี เพ่ิมข้ึนจากปกอน คดีสารระเหย จำนวน 31 คดี ลดลงจากปกอน และคดียาเสพติดอ่ืน ๆ จำนวน 54 คดี 
ลดลงจากปกอนเชนเดียวกัน 

ตารางท่ี 32 แสดงจำนวนคดียาเสพติด ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา 

สถิติจับกุมคดียาเสพติด 2558 2559 2560 
     1. ยาบา 9,120 9,193         4,266  
     2. กัญชา 637 690            389  

     3. เฮโรอีน 2 3                1  
     4. ยาไอซ 110 131            214  

     5. สารระเหย 212 218              31  
     6. อ่ืนๆ 98 56              54  

ท่ีมา : ขอมูลป 2558 - 2559 สำนักงานตำรวจภูธรภาค 3 และหนังสือรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงาน ปปส. 
               ขอมูลป 2560 สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 
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ดานความม่ันคง 
พ้ืนท่ีการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคง 
 สภาความม่ันคงแหงชาติ (สมช.) เสนอใหคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบูรณาการ (ก.บ.จ.) รวมกับ
กองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัด ดำเนินการขับเคลื่อนใหเปนรูปธรรม รวมท้ังรวมกับหนวยงาน  
ของรัฐในพ้ืนท่ีจัดทำแผนงานดานความม่ันคงในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนงานหรือโครงการท่ีเก่ียวของ ตลอดจน
จัดทำแผนปฏิบัติการ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาในพ้ืนท่ีเปาหมาย เพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของชาติ  
 จังหวัดนครราชสีมา พิจารณาแลว เพ่ือใหการกำหนดแผนงาน/โครงการของหนวยงานดานความม่ันคงท่ี
เก่ียวของลงสูพ้ืนท่ีเปาหมายตามลำดับความสำคัญเรงดวนของพ้ืนท่ีเพ่ือเสริมความม่ันคงของจังหวัด เปนไปดวย
ความเรียบรอย โดยจัดลำดับความสำคัญเรงดวนพ้ืนท่ีการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของจังหวัด เพ่ือใหเปนพ้ืนท่ี
เปาหมายในแผนพัฒนาจังหวัด 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) และแผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัด จากพ้ืนท่ี 
32 อำเภอ โดยกำหนดเปนพ้ืนท่ีพัฒนาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคง จำนวน 30 อำเภอ 105 ตำบล ดังนี ้

ตารางท่ี 33 แสดงจำนวนตำบล พ้ืนท่ีเปาหมายการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงแหงชาติ                

ท่ี อำเภอ จำนวนตำบล 

1 เมืองนครราชสีมา 10 

2 ครบุรี 7 

3 เสิงสาง 1 

4 สูงเนิน 2 

5 ปกธงชัย 1 

6 คง 3 

7 จักราช 1 

8 โชคชัย 1 

9 ดานขุนทด 8 

10 โนนไทย 6 

11 บวัใหญ 7 

12 ปากชอง 7 

13 พิมาย 1 

14 สีค้ิว 5 

15 โนนสูง 1 

16 บานเหลื่อม 2 

17 ขามสะแกแสง 2 

18 ประทาย 2 

19 หวยแถลง 2 

20 ขามทะเลสอ 3 

21 ชุมพวง 9 

22 แกงสนามนาง 2 

23 โนนแดง 4 

24 วังน้ำเขียว 3 

25 เทพารักษ 2 

26 เมืองยาง 4 

27 ลำทะเมนชัย 2 
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ท่ี อำเภอ จำนวนตำบล 

28 เฉลิมพระเกียรติ 4 

29 บัวลาย 2 

30 สีดา 1 

 รวม  105 
 

ที่มา : ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง การพิจารณาพื้นที่เปาหมาย การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2561 

พ้ืนท่ีเปาหมายการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา 
       จังหวัดนครราชสีมา ไดกำหนดพ้ืนท่ีเปาหมายการพัฒนาในหมูบานท่ีประสบปญหาภัยแลง และ
หมูบานลาหลัง เพ่ือใหสวนราชการ หนวยงาน และอำเภอ ไดเสนอโครงการเพ่ือขับเคลื่อนในหมูบานดังกลาว ให
หมดไป ประกอบดวย หมูบานตาง ๆ ดังนี้ 
ตารางท่ี 34 บัญชีสรุปหมูบานท่ีคาดวาจะขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค จังหวัดนครราชสมีา ประจำป พ.ศ. 2562 

ลำดับ อำเภอ ตำบล หมูท่ี ชื่อบาน 
1 ดานขุนทด (1 ต. 1. ม.) ตะเคียน 11 หนองชิงโค 
2 ลำทะเมนชัย (1 ต. 3 ม.) ชองแมว 1 ปลักอีแรต 

15 ใหมสามัคค ี
17 หนองคลอง 

3 วังน้ำเขียว (1 ต. 3 ม.) อุดมทรัพย 4 ตะกุดรัง 
11 หวยน้ำเค็ม 
16 ซับพล ู

 

ตารางท่ี 34 บัญชีสรุปหมูบานท่ีคาดวาจะขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค จังหวัดนครราชสมีา ประจำป พ.ศ. 2562 

ลำดับ อำเภอ ตำบล หมูท่ี ชื่อบาน 
4 ขามสะแกแสง (3 ต. 11 ม.) ขามสะแกแสง 7 โนนหญาคา 

พะงาด 1 โนนประดู 
5 ดอนพะงาด 
6 มะเกลือ 
7 ดอนใหญ 
8 หนองไอเผือก 
9 หนองบอน 

10 บานใหม 
โนนเมือง 3 หนองกกไมพอก 

6 สระแจง 
9 เมืองชัยพัฒนา 

5 สูงเนิน (5 ต. 22 ม.) บุงข้ีเหล็ก 4 บานทัดทา 
5 บานบุงข้ีเหล็ก 
6 บานกุดเวียน 
7 บานหนองเอ้ือง 
8 บานมะมวง 

10 บานดอน 
11 บานโคกมะกอก 
12 บานโคกมะกอก 
13 บานใหมสมบูรณ 

โนนคา 4 บานกุดหัวชาง 
6 บานโคกหินเหล็กไฟ 
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ลำดับ อำเภอ ตำบล หมูท่ี ชื่อบาน 
8 บานหนองหอย 

มะเกลือเกา 7 บานบุตาสง 
9 บานวังรางนอย 

   17 บานโสกจานพัฒนา 
18 บานมะเกลือเกา 
19 บานมะเกลือเกาพัฒนา 

หนองตะไก 3 บานกุดขมิ้น 
4 บานสองคร 

10 บานสองครเหนือ 
เสมา 9 บานสมกงาม 

15 บานอยูเจรญิ 
 

ตารางท่ี 34 บัญชีสรุปหมูบานท่ีคาดวาจะขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค จังหวัดนครราชสมีา ประจำป พ.ศ. 2562 
ลำดับ อำเภอ ตำบล หมูท่ี ชื่อบาน 

6 ปากชอง (4 ต. 12 ม.) วังกระทะ 7 คลองปาหม ู
10 เขาแกว 
11 ดอนสวาง 

ขนงพระ 8 หนองตะกู 
9 เขาจันทรหอม 

15 ทรัพยศรีมงคล 
โปงตาลอง 1 โปงตาลอง 

4 ปอห ู
7 สระน้ำใส 
8 ตะเคียนงาม 

13 โปงฉนวน 
หนองน้ำแดง 11 มอระหาด 

จำนวน 6 อำเภอ 15 ตำบล 52 หมูบาน 
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ตารางท่ี 35 บัญชีมอบหมายรับผิดชอบหมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 1 (หมูบานลาหลัง) จากขอมูล กชช. 2 ค  
                   ป 2560 จังหวัดนครราชสีมา 

ลำดับ อำเภอ ตำบล หมูท่ี ชื่อบาน 
1 เสิงสาง เสิงสาง 1 เสิงสาง 

4 ซับ 
8 รุงเรืองพัฒนา 

14 ไผสามัคค ี
สุขไพบูลย 2 ดอนแขวน 

โนนสมบูรณ 2 โคกนอย 
บานราษฎร 6 ราษฎรพัฒนา 

2 ลำทะเมนชัย ขุย 7 หนองไผ 
ชองแมว 12 หนองจานใต 

19 หนองกุง 
3 โนนแดง โนนตาเถร 9 ตลาดโนนตาเถร 

โนนแดง 14 หนองตาโล 
4 ชุมพวง หนองหลัก 3 หนองหลัก 

โนนรัง 12 ใหมปฎิรูป 
13 ใหมพัฒนา 

5 ประทาย ทุงสวาง 4 ทุงสวาง 
6 เทพารักษ บึงปรือ 3 เกาะแหลม 
7 ดานขุนทด กุดพิมาน 10 ดอนนอย 

13 พิงพิมาน 
16 โกรกลึกพัฒนา 
9 หินเพิง 

8 ปากชอง จันทึก 15 ซับมะละกอ 
9 สูงเนิน บุงข้ีเหล็ก 11 โคกมะกอก 

10 เมืองนครราชสีมา สีมุม 4 สีมุม 
บานโพธ์ิ  9 ลองตอง 
ตลาด 5 กระฉอด 

11 สีคิ้ว ลาดบัวขาว 2 ลาดบัวขาว 
12 ครบุร ี เฉลีบง 9 คลองสำราญ 
13 วังน้ำเขียว ระเริง 13 วังสัปรด 
14 หนองบุญมาก หนองหัวแรด 13 พงพัฒนา 
15 โชคชัย ทาเยี่ยม 7 ดอนไพล 
15 ปกธงชัย เมืองปก 7 หนองไผ 
16 จักราช จักราช 6 โคกซาด 
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3) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ตารางท่ี 36 แสดงพ้ืนท่ีประเภท/จำนวนพ้ืนท่ีปา จังหวัดนครราชสีมา 

พ้ืนท่ี (ตร.กม.) 2559   2560 2561 2562 

ปาสงวนแหงชาต ิ     7,782.78        7,804.59       7,804.59       7,804.59  

อุทยานแหงชาติ     2,260.56        2,260.56       2,260.56       2,260.56  

วนอุทยาน                 -                    -                  -                  -    

ปาไมถาวรของชาติ        170.70           170.70         170.70         170.70  

พ้ืนท่ีอนุรักษเพ่ิมเติม          21.52             21.52           21.52           21.52  

เขตรักษาพันธุสัตวปา                 -                    -                  -                  -    

เขตหามลาสัตวปา        240.32           240.32         240.32         240.32  

รวม  10,475.88      10,497.69     10,497.69     10,497.69  
ท่ีมา : ศูนยสารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมปาไม พ.ศ. 2562 

1.3) ประเด็นปญหาและความตองการเชิงพ้ืนที่ 
จังหวัดนครราชสีมาไดมอบหมายใหอำเภอท้ัง 32 อำเภอ จัดการประชุมประชาคมเพ่ือรับทราบขอมูล

สภาพปญหา ความตองการของพ้ืนท่ี โดยใชหลักการบริหารงานยุทธศาสตร “กลุมอำเภอ” เปนรูปแบบใหมของ
การบริหารงานแบบบูรณาการของจังหวัด เพ่ือใหมีความเหมาะสมมากข้ึนในรูปของการรวมกลุมอำเภอท่ีมี
ความสัมพันธเชื่อมโยงในดานตางๆเขาดวยกัน ซ่ึงจะชวยใหการวางกรอบการพัฒนาและการใชประโยชนทรัพยากร
เปนไปอยางมีระบบและรวมกันแกไขปญหาระหวางอำเภอไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยมีหลักเกณฑและแนวทาง
ในการรวมกลุมอำเภอ ๓ ประการ คือ  
   1) ยึดลักษณะเขตพ้ืนท่ีมีเสนทางคมนาคมและรอยตอระหวางอำเภอเชื่อมโยงถึงกัน  
   2) มีศักยภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรและทิศทางการพัฒนาอำเภอท่ีสอดคลองเก้ือหนุนกัน 
   3) มีความเก่ียวเนื่องทางเศรษฐกิจ การผลิต การคา และการลงทุนเพ่ือมูลคาเพ่ิมและการไดเปรียบในการ
แขงขันรวมกัน รวมท้ังเปนการแกไขปญหาเรงดวนท่ีจำเปนตองอาศัยความรวมมือกันระหวางอำเภอ โดยแบงกลุม
อำเภอออกเปน ๖ กลุม ดังนี ้
 

1) อำเภอเมืองนครราชสีมา*, อำเภอสีค้ิว, อำเภอปากชอง, อำเภอสูงเนิน,อำเภอเฉลิมพระเกียรติ,  
อำเภอขามทะเลสอ 

2) อำเภอโชคชัย*, อำเภอปกธงชัย, อำเภอวังน้ำเขียว, อำเภอครบุร,ี อำเภอเสิงสาง 
3) อำเภอพิมาย*, อำเภอชุมพวง, อำเภอโนนแดง, อำเภอประทาย,อำเภอลำทะเมนชัย, อำเภอเมืองยาง 
4) อำเภอจักราช*,อำเภอโนนสูง, อำเภอหวยแถลง, อำเภอหนองบุญมาก,อำเภอโนนไทย 
5) อำเภอดานขุนทด*, อำเภอเทพารักษ, อำเภอพระทองคำ, อำเภอขามสะแกแสง, 
6) อำเภอบัวใหญ* ,อำเภอบัวลาย ,อำเภอแกงสนามนาง ,อำเภอสีดา ,อำเภอบานเหลือม ,อำเภอคง 

รวมท้ังจัดประชุมประชาคมในแตละอำเภอดวย เพ่ือรับทราบสถานการณปญหา ความตองการ และแนวทางการ
พัฒนาพ้ืนท่ี โดยแบงเปนดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความม่ันคง และการบริหาร
จัดการ สรุปผลดังนี้ 
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    (1) ดานเศรษฐกิจ 
 1.1 จัดหาแหลงกักเก็บ และพัฒนาระบบสงน้ำท้ังในเขตและนอกเขตชลประทานเพ่ือการเกษตรกรรมให
เพียงพอทุกฤดูกาลในพ้ืนท่ี 32 อำเภอ 
           1.2 กอสราง/ซอมสราง/ปรับปรุงเสนทางคมนาคมขนสงท้ังใน และระหวางหมูบาน/ชุมชน ตำบล อำเภอ 
ใหสะดวกปลอดภัย และรวดเร็วในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร ใหครอบคลุมพ้ืนท่ี 32 อำเภอ  
           1.3 เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใหกับประชาชน ในพ้ืนท่ี 32 อำเภอ 
 

    (2) ดานสังคม 
 2.1 แกไขปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของรายไดในพ้ืนท่ี 32 อำเภอ 
 2.2 จัดใหมีการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนอยางท่ัวถึงในพ้ืนท่ี 32 อำเภอ 
 2.3 การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพ้ืนท่ี 32 อำเภอ 
 

    (3) ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
3.1 จัดใหมีการอนุรักษ ฟนฟู ปองกัน และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางท่ัวถึงและ

จริงจัง ตอเนื่องในพ้ืนท่ี 32 อำเภอ 
3.2 จัดใหมีระบบการกำจัดขยะอยางท่ัวถึง มีประสิทธภิาพ ประสิทธิผล และเพียงพอในพ้ืนท่ี 32 อำเภอ 
3.3 ลดการใชพลังงานเชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟา ในพ้ืนท่ี 32 อำเภอ 

    (4) ดานความม่ันคง 
4.1 เสริมสรางความม่ันคงเพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติในพ้ืนท่ี 32 อำเภอ 
4.2 การปองกันและปราบปรามปญหายาเสพติด แรงงานตางดาว การคามนุษย การบุกรุกทำลาย

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การกอการรายและอาญากรรมขามชาติ การปองกันภัยคุกคามรูปแบบใหม 
การปองกันและแกไขปญหาภัยพิบัติ การปองกันและรักษาความสงบเรียบรอยภายในจังหวัด การปองกันและแกไข
ปญหาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 32 อำเภอ 

 

    (5) ดานบรหิารจัดการภาครัฐ 
          5.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของขาราชการ พนักงาน ลูกจาง ของรัฐเพ่ือรองรับ MICE city, 
Smart city, Dry port และดานอ่ืน ๆ เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจของประชาชน ในพ้ืนท่ี 32 อำเภอ 
          5.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาองคกร รองรับ MICE city, Smart city, Dry port และดานอ่ืนๆ เพ่ือให
เกิดความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนท่ี 32 อำเภอ 
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1.4) ขอมูลสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ท่ีผานมา  
สรุปผลการดำเนนิงานท่ีผานมาเปรียบเทียบกับเปาประสงค 

แตละประเด็น ยุทธศาสตรของจังหวัดนครราชสีมา  
************ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 

ตัวชี้วัด 
เปาประสงค        

เชิงยุทธศาสตร 
ผลการเปรียบเทียบ ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

1. อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของ
รายไดเฉลี่ยของ
ครัวเรือนในจังหวัด 
(8.95%) 
2. อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของ
ผลิตภัณฑมวลรวม
จังหวัด  (1.00%) 
3. อัตราการวางงาน 
(1.65%) 
4. อัตราสวนหนี้
เฉลี่ยตอรายไดเฉลี่ย
ของครัวเรือน 
(9.00เทา) 
5. จำนวนครัวเรือน  
ท่ีไดรับการสงเสริม
อาชีพในพ้ืนท่ี
เพ่ิมข้ึน 
(320ครัวเรือน/ป) 
6. อัตราสวนการ
ออมเฉลี่ยตอรายได
เฉลี่ยของครัวเรือน 
(30.00%) 
7. ผลิตภาพแรงงาน 
(200 บาท/คน) 
8. จำนวน
ผูประกอบการ     
ดานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 
(200 ราย) 

1. เพ่ือขยายอัตรา
การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 
2. เพ่ือสราง
เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ 
3. เพ่ือเพ่ิม               
ขีดความสามารถ         
ในการแขงขัน 

- ยังไมสามารถเปน
ศูนยกลาง
อุตสาหกรรมอาหาร
แปรรูป ฯ ตาม
เปาประสงค ฯ 
- ยังไมสามารถ 
มีปจจัยแวดลอมท่ี
เขมแข็งและมี
ศักยภาพสูง 
- ยังไมสามารถเปน
การผลิตพลังงาน
สะอาดขนาดใหญ
ท่ีสุดในอาเซียน 
- สรปุ ยังไมสามารถ
ดำเนินโครงการให
บรรลุตาม
วัตถุประสงค และ
ตัวชี้วัดท้ังหมดได 
 

- เนื่องจากพ้ืนดิน
สวนใหญเปนดินเค็ม 
- ขาดน้ำในการ
เพาะปลูก  
- ขาดเสนทาง
คมนาคมขนสง
สินคา/ผลผลิตท่ี
เพียงพอ 
- ขาดการใช
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิต 
- ขาดชองทาง
การตลาด 
- สภาพอากาศ
แปรปรวน 

เปาประสงคกับตัวชี้วัด 
ควรสอดคลองกัน และ
วัดไดท้ังในเชิงคุณภาพ
และปริมาณ 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัด 
เปาประสงค         

เชิงยุทธศาสตร 
ผลการ

เปรียบเทียบ 
ปญหา

อุปสรรค 
ขอเสนอแนะ 

1. รอยละของประชากร 
ท่ีอยูใตเสนความยากจน 
(17.00%) 
2. สัมประสิทธิ์การ
กระจายรายได       
(Gini Coefficient) 
0.40% 
3. รอยละผูอยูในระบบ
ประกันสังคมตอกำลัง
แรงงาน (29.00%) 
4. ระดับความสำเร็จ
ของหนวยงานท่ีจัด
กิจกรรมสงเสริมดาน
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม (75 ครั้ง) 
5. อัตราสวนแพทยตอ
ประชากร (แพทย/คน) 
(1:4,150 คน) 
6.ประชาชน นักศึกษา
และบุคลากรดานดิจิทัล
ไดรับความรูและ
ประโยชนจากเทคโนโลยี
ดิจิทัล (10,000คน) 
7. จำนวนปการศึกษา
เฉลี่ยประชากรไทยอายุ 
15-59 ป (9.25ป) 
8. คาเฉลี่ยคะแนน  
O-net ม.3 (คะแนน) 
35 % 

1. เพ่ือลดความยากจน
และความเหลื่อมล้ำ 
2. เพ่ือพัฒนา โครงขาย
ความคุมครองทางสังคม 
3. เพ่ือสรางภูมิคุมกัน
ใหกับสังคม 
4. เพ่ือใหประชาชน   
เขาถึงโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
 

- โครงขายการ
คมนาคมท่ีไดรับ
การพัฒนาและ
ปรับปรุง ยังไม
สามารถทำให
จังหวัดเปน
ศูนยกลางการคา
การลงทุน ฯ ได 
 

- โครงขาย
การคมนาคม
ท่ีไดรับการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง เปน
เพียงเสนทาง  
สายรอง ไมใช    
สายหลัก 

เปาประสงคกับ
ตัวชี้วัด ควร
สอดคลองกัน และ
วัดไดท้ังในเชิง
คุณภาพและ
ปริมาณ 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ใหมีความสมบูรณอยางย่ังยืน  
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัด เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
ผลการ

เปรียบเทียบ 
ปญหา

อุปสรรค 
ขอเสนอแนะ 

1. อัตราการเปลี่ยนแปลง
ของพ้ืนท่ีปาไมในจังหวัด (ป 
58 จำนวน 1,920,525 ไร) 
2. ปริมาณขยะในจังหวัด 
(ตัน) 
3.การจัดการน้ำเสีย (แหง) 
4. พ้ืนท่ีบริหารจัดการน้ำ
เพ่ิมข้ึน (ไร) 
5. สัดสวนปริมาณการใช
น้ำมันเชื้อเพลิง เพ่ือ
ยานพาหนะตอประชากร 
(ลิตร/คน) 
6. สัดสวนปริมาณการใช
ไฟฟาภาคครัวเรือนตอ
ประชากร (ลานกิโลวัตต/
คน/ป) 
7. สัดสวนปริมาณการใช
ไฟฟาในภาคท่ีไมใช
ครัวเรือนตอ GPP 
(กิโลวัตต-ชั่วโมง/ลานบาท) 
8. สัดสวนปริมาณการใช
น้ำมันเชื้อเพลิงใน
ภาคอุตสาหกรรม ตอ GPP 
ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/
ลานบาท) 

1. เพ่ืออนุรักษสิ่งแวดลอม
และทรัพยากร ธรรมชาติ 
2. เพ่ือใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

ยังไมบรรลุ
เปาประสงคฯ 

เปาประสงค
ใหญมาก คือ 
เปนศูนยกลาง 
ของอะไร 
อยางไร  

เปาประสงค
กับตัวชี้วัด 
ควร
สอดคลอง
กัน และวัด
ไดท้ังในเชิง
คุณภาพและ
ปริมาณ 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางความม่ันคง ทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และ ความ  
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

ตัวชี้วัด เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
ผลการ

เปรียบเทียบ 
ปญหา

อุปสรรค 
ขอเสนอแนะ 

1.จำนวนตำบลท่ีเขารวม
กิจกรรมเสริมสรางความรูความ
เขาใจถึงความสำคัญของ
สถาบันหลักของชาติ (ตำบล) 
2. จำนวนตำบลท่ีเขารวม
โครงการ/กิจกรรมเครือขาย
การปองกันและแกไขปญหาทุก
มิติ (ตำบล) 
3.สรางการรับรูท่ีถูกตอง 
(ตำบล) 
4.สรางการมีสวนรวม  (ตำบล) 
 

1. เสริมสรางความม่ันคงเพ่ือ
ปกปองสถาบันหลักของชาติ 
2. เปนศูนยบริหารจัดการ
เครือขายการปองกัน และแกไข
ปญหา  ดานความม่ันคงทุกมิติ 
3. เสริมสรางความปรองดอง 
และความสมานฉันทในชาติ 

สามารถ
ดำเนิน
โครงการ 
เพ่ือ
ขับเคลื่อน
การพัฒนา
จังหวัดให
เปนไปตาม
เปาประสงค 
และตัวชี้วัด
ไดครบ 

ไมประสบ
ปญหา
อุปสรรคแต
อยางใด 

ควร
ดำเนินการ
อยางตอเนื่อง 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และการบริหารจัดการน้ำอยางบูรณาการ 

ตัวชี้วัด 
เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ผลการ

เปรียบเทียบ 
ปญหา

อุปสรรค 
ขอเสนอแนะ 

1. รอยละของสถานพยาบาลท่ี
ไดรับการรับรองคุณภาพ HA (%) 
2. รอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึง
น้ำประปา (%) 
3. รอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึง
ไฟฟา (%) 
4. รอยละของประชากรท่ีเขาถึง
อินเตอรเน็ต (%) 
5. การใหบริการภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
6. รอยละความสำเร็จของการ
เบิกจายงบประมาณ (%) 
7. รอยละของภาษีทองถ่ินท่ี
จัดเก็บรายได ไมรวมเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ (%) (ป 1258 จำนวน
1,855,699,358 บาท) 
8. รอยละความพึงพอใจตอ
ประสิทธิภาพการพัฒนาองคกร 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การพัฒนาองคกร 

ยังไมบรรลุ
เปาประสงคฯ 
เนื่องจากไมได
รับการจัดสรร
งบประมาณ
เพ่ือดำเนิน
โครงการแต
อยางใด 

เปาประสงค
ใหญมาก 
ตัวชี้วัดเยอะ
แตโครงการไม
ครอบคลุม 
และไมไดรับ
การจัดสรร
งบประมาณ
ดวย  

เปาประสงค
กับตัวชี้วัด 
ควร
สอดคลอง
กัน และวัด
ไดท้ังในเชิง
คุณภาพและ
ปริมาณ 
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สรุปผลสัมฤทธิ์ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา  
************ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 

ผลสัมฤทธิ์ ขอเสนอแนะ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 จัดเปนยุทธศาสตร
ทางดานเศรษฐกิจ ดังนั้น จังหวัดจึงไดนำมูลคา
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) เปนเครื่องชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ ของยุทธศาสตรนี้ ซ่ึงจากขอมูลพบวา
ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด เพ่ิมข้ึนอยาง
ตอเนื่อง โดยในปพ.ศ. 2561 มีมูลคา GPP 
จำนวน 295,511 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน 
คิดเปนรอยละ 6.73 โดยมีมูลคาสูงเปนลำดับท่ี 
1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสูงเปน
ลำดับท่ี 12 ของประเทศ ท้ังนี้ เปนผลมาจาก
ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร 
ตามลำดับ 

เห็นสมควรดำเนินการตอ โดยกำหนดแนวทางพัฒนาให
ชัดเจนยิ่งข้ึน ในประเด็นตาง ๆ ดังนี้  
- เนนการปรับปรุงบำรุงดินเพ่ือแกไขปญหาดินเค็ม 
- สรางและปรับปรุงแหลงน้ำใหเพียงพอตอการเพาะปลูก 
- สรางและปรับปรุงเสนทางคมนาคม เพ่ือการคมนาคม
ขนสงสินคา/ผลผลิตท่ีเพียงพอ 
- นำนวัตกรรม มาใชในการเพ่ิมผลผลิต 
- เพ่ิมชองทางการตลาด 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลสัมฤทธิ์ ขอเสนอแนะ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 จัดเปนยุทธศาสตร
ทางดานสังคม การดำเนินโครงการมุงเนนเพียง
ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม ทำใหเกิดผล
สัมฤทธิ์ท่ีไมชัดเจน แตหากจะพิจารณาจาก
ตัวชี้วัดดานเศรษฐกิจ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของสังคม 
จะพบวา ในภาพรวมของ GPP จังหวัด
นครราชสีมา สาขาการบริการดานสุขภาพ งาน
สังคมสงเคราะห และสาขากิจกรรมดานสุขภาพ
และงานสังคมสงเคราะห ในป พ.ศ. 2561      
มีมูลคารวม 8,906 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน 
แตยังไมสงผล ตอมูลคา GPP เทาใดนัก  

- ยังมีความจำเปนตองดำเนินการอยางตอเนื่อง โดยควร
เตรียมการกอสรางโครงขายไวรองรับความเจริญท่ีจะมา
พรอมกับเสนทางคมนาคมสายหลัก ท้ังทางหลวงสายพิเศษ 
และรถไฟทางคูท่ีจะกอสรางผานจังหวัดนครราชสีมา
ตลอดจนการลงทุนของหางสรรพสินคาขนาดใหญ 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางย่ังยืน  
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลสัมฤทธิ์ ขอเสนอแนะ 
สมบูรณอยางยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง นั้น จังหวัดนครราชสีมา มีพ้ืนท่ีปาไม
เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ถือวา จังหวัดมีผลสัมฤทธิ์
ในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม แตในเรื่องขยะ นั้น จังหวัดมีปริมาณ
ขยะเพ่ิมข้ึนทุกป แตความสามารถในการกำจัดมี
เทาเดิม ผลสัมฤทธิ์ จึงยังไมเกิด เชนเดียวกับการ
บริหารจัดการน้ำ จังหวัดมีโครงการชลประทาน
ขนาดใหญเข่ือนกักเก็บน้ำ 4 โครงการ มีความจุ
น้ำรวม 885.49 ลาน ลบ.ม. ปจจุบันสามารถ
กักเก็บน้ำไดปริมาณ 211.61 ลานลบ.ม.คิดเปน
รอยละ 23.90 ของความจุซ่ึงสถานการณน้ำใน
อางเก็บน้ำ ลดลงจากปท่ีผานมา โดยอางเก็บน้ำ
ลำแชะ มีภาวะวิกฤติมากท่ีสุด  

    ประเด็นยุทธศาสตร เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ยังมีความจำเปนตองดำเนินการโดยเรงดวน  
และตอเนื่อง มุงเนนท่ีจะบริหารจัดการน้ำในชวงฤดูฝน   
เพ่ือเก็บกักน้ำ และแจกจายน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค และ
การเกษตร ตามหลักวิชาการและความเหมาะสม ท้ังนี้ 
เปาประสงคกับตัวชี้วัด ควรสอดคลองกัน และวัดไดท้ังใน
เชิงคุณภาพและปริมาณ เชนเดียวกับปญหาขยะ จะตอง
สงเสริมตั้งแตตนทาง กลางทาง และปลายทาง คือ รณรงค
สรางจิตสำนึก การคัดแยกขยะ ความสามารถในการกำจัด 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางความม่ันคง ทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และ ความ  
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

ผลสัมฤทธิ์ ขอเสนอแนะ 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางความ
ม่ันคง ทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ 
และ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนจังหวัดนคราชสีมา มีสวนราชการท่ีมี
สวนรวมในการเสริมสรางความม่ันคง ท้ังจาก
สวนกลาง สวนภูมิภาค และเขาถึงมวลชนใน
ระดับหมูบาน และตำบล ทำใหเกิดความสามัคคี 
ปรองดอง และมีความม่ันคงในทุกดาน  

    ประเด็นยุทธศาสตรดานความม่ันคง ยังจำเปนตอง
ดำเนินการอยางตอเนื่องและจริงจัง เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ท่ี
ยั่งยืน โดยกำหนดเปาประสงคกับตัวชี้วัด ใหสอดคลองกัน 
และสามารถวัดไดท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณ 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ผลสัมฤทธิ์ ขอเสนอแนะ 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐจังหวัดนคราชสีมา ไมไดรับ
การจัดสรรงบประมาณ เพ่ือดำเนินโครงการ
ภายใตยุทธศาสตรนี้แตอยางใด แตจังหวัดและ
สวนราชการท่ีเก่ียวของ ก็ไดดำเนินงานตาม
ภาวะปกติ เพ่ือใหการบริการประชาชนเปนไป
ดวยความเรียบรอย  

    ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบรหิารจัดการ
ภาครัฐ ยังมีความจำเปนท่ีจะตองไดรับการสนับสนุนดาน
งบประมาณ เพ่ือดำเนินโครงการใหบังเกิดผลตามเปาหมาย 
ตัวชี้วัด อันจะสงผลใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในอนาคตตอไป  
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สวนที่ 2 

ประเด็นการพัฒนา 
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สวนท่ี 2 
ประเด็นการพัฒนา 

2.1 บทวิเคราะห  
 เคร่ืองมือการวิเคราะหทางการบริหาร 
 จังหวัดนครราชสีมา วิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร หรือหนวยงานในปจจุบัน ท้ังภายในองคกรและ
ภายนอกองคกร เพ่ือคนหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส หรือปญหาอุปสรรคสำคัญ ในการดำเนินงานสูสภาพท่ีตองการ
ในอนาคต โดยใชเครื่องมือ SWOT Analysis โดยไดนำวิสัยทัศนประเทศ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป นโยบายของ
รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แผนพัฒนากลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 และแผนพัฒนาท่ีเก่ียวของมารวมในการวิเคราะหศักยภาพของจังหวัด ดังนี้ 

นโยบายภาครัฐท่ีเกี่ยวของ  
วิสัยทัศนประเทศไทย 2580 “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว    

ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 - ความม่ันคง 
 1) มีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศ 

และมีความม่ันคงในทุกมิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง 
 2) ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย 
 3) สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต  มีงานและรายไดท่ี

ม่ันคง มีท่ีอยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
 4) มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ 
 - ความม่ังคั่ง 
 1) ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ยกระดับเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง 

ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกัน 
 2) เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง สรางเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปน

จุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน 
 3) มีความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่อง อาทิ ทุนมนุษย ทุนทางปญญา  

ทุนทางการเงินและทุนอ่ืนๆ  
 - ความย่ังยืน 

  1) การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญดานรายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนอยาง
ตอเนื่อง โดยไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอม  
  2) มีการผลิตและการบรโิภคเปนมิตรกับสิง่แวดลอม และสอดคลองกับกฏระเบียบของประชาคมโลก 
  3) คนมีความรับผิดชอบตอสังคมมุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน ทุกภาคสวนในสังคมยึดถือ
และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561– 2580) 
1) ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข  
2) ยกระดับศักยภาพในหลายมิติ เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง 

3) พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัย ใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ  
 
4) สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5) สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
6) ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม 
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โดยมีเปาหมายในการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน”  ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติและ
ในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเจริญเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม  
 

รูปภาพท่ี 8 แสดงการพัฒนายุทธศาสตรชาติ 20 ป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ไดกำหนดแนวทางการ
พัฒนาประเทศ  โดยแบงตามประเด็นยุทธศาสตร  ดังนี้ 

 1) ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
2) ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
3) ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
4) ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
5) ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ สูความม่ันคง และยั่งยืน 

 6) ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

7) ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
8) ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม 
9) ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนา เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
10) ยุทธศาสตรท่ี 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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ทิศทางการพัฒนาภาตะวันออกเฉียงเหนือ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) 

1) บริหารจัดการน้ำใหเพียงพอตอการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน ไดแก     
การพัฒนาประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำในแหลงน้ำเดิม และแหลงน้ำธรรมชาติ การสรางอางเก็บน้ำ ฝาย และแหลงน้ำ
ขนาดเล็กระดับไรนา พัฒนาระบบกระจายน้ำ เชน อาคารบังคับน้ำ ระบบสูบน้ำ คลองสงน้ำ และพัฒนาแหลงน้ำใหม 
ในลุมน้ำเลย ชี มูล 

 2) แกปญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีรายไดนอย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
ไดแกการพัฒนาอาชีพและรายไดของคนยากจน พัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ผู พิการ 
ผูดอยโอกาส 

 3) สรางความเขมแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคูกับการแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  

 4) ใชโอกาสจากการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงท่ีเชื่อมโยงกับพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักในภาคกลาง
และพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม ๆ ของภาค 

 5) พัฒนาความรวมมือและใชประโยชนจากขอตกลงกับประเทศเพ่ือนบานในการสรางความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจตามแนวทางชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

 

 นโยบายรัฐบาล 
 รัฐบาลภายใตการนำของ พล.อ.ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา               
เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 25 กรกฎาคม 2562 มีวิสัยทัศนคือ “มุงม่ันใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว       
ในศตวรรษท่ี 21” โดยหัวใจของทุกนโยบาย คือ การใชงบประมาณแผนดิน หรือ “ภาษีประชาชน” อยางคุมคา 
ยึดกรอบวินัยการเงินการคลัง มีความโปรงใส และตรวจสอบไดท่ีสำคัญเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบาย และแผน
ระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ โดยอยูบนรากฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือนำไปสูการพัฒนา
ประเทศท่ี “เติบโตเชิงคุณภาพ” ไมใช “การเติบโตเชิงปริมาณ” 

 1) นโยบายหลัก 12 ดาน ซ่ึงเปนทิศทางการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลในชวง 4 ป  
 1.1) การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
  1.2) การสรางความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
  1.3) การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
  1.4) การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก 
  1.5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย 
  1.6) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค 
  1.7) การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก 
  1.8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 
  1.9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
  1.10) การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมเพ่ือสรางการเติบโตอยางยั่งยืน 
  1.11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
  1.12) การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
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2) นโยบายเรงดวน 12 ดาน ท่ีถือเปนปญหาเฉพาะหนาท่ีรัฐบาลตองเรงดำเนินการแกไข เพ่ือบรรเทา

ปญหาความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนโดยเร็วท่ีสุด  
  2.1) การแกไขปญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน รัฐบาลมุงม่ันท่ีจะยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
  2.2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
  2.3) มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  

2.4) การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม  
2.5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน  

  2.6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต  
  2.7) การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21  
  2.8) การแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ท้ังฝายการเมืองและฝายราชการประจํา 
  2.9) การแกปญหายาเสพติด 
  2.10) การพัฒนาระบบการใหบรกิารประชาชน หรือ รัฐบาลดิจิทัล  
  2.11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแลงและอุทกภัย  
  2.12) การสนับสนุนใหมีการศึกษา การรับฟงความเห็นของประชาชน และการดําเนินการเพ่ือ
แกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  

 

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 
เปาหมายการพัฒนา 

  “ศูนยกลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑไหม ทองเท่ียวอารยธรรมขอม และสังคมเปนสุข” 
พันธกิจ (Mission) 

1) สงเสริมการผลิตและแปรรูปขาวหอมมะลิ 
2) สงเสริมและพัฒนาการผลิตมันสำปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 
3) สงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อกระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 
4) สงเสริมการเรียนรูสูการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5) สงเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑไหม 
6) สงเสริมการทองเท่ียว ใหไดรับความนิยม และบริหารจัดการใหมีศักยภาพ 
7) สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน และคาชายแดน 
8) สงเสริมและพัฒนาดานสังคม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategics Issues) 

1) การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร 
2) การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว และผลิตภัณฑไหม 
3) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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ในการวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกจังหวัด เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 
นครราชสีมา ระยะ 5 ป (พ.ศ.2561– 2565) นั้น ตองดำเนินการใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนประเทศ 
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561– 2580) นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
(พ .ศ.2560 – 2564) ตลอดจนแผนอ่ืน ๆ ท่ี เก่ียวของลงมาจนถึงแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา       
ขณะเดียวกันก็นำปญหาความตองการของประชาชน และขอมูลจากแผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน/หมูบาน ท่ีบรรจุ
อยูในแผนพัฒนาอำเภอ ของทุกอำเภอ มาเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ป (พ.ศ.2561 – 
2565) ฉบับนี้ดวย โดยเม่ือจังหวัดนครราชสีมา ไดวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกจังหวัด รวมท้ัง
นำปญหาความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีมาประกอบดวยแลว จึงไดกำหนดเปนจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรค ของจังหวัดนครราชสีมา ดังนี ้

จุดแข็ง (Strengths) 
1. เปนจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดใหญ ประชากรมาก มีความหลากหลายของภาคการผลิตสินคาเกษตร    

เกษตรแปรรูป อุตสาหกรรม และการทองเท่ียว เปนฐานเศรษฐกิจสำคัญของภาค 
2. แหลงทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพและหลากหลาย ท้ังแหลงทองเท่ียวธรรมชาติ เชิงนิเวศนประวัติศาสตร          

อารยธรรม เปนแหลงผลิตสินคา ภูมิปญญาทองถ่ิน และอาหาร มีพ้ืนท่ีซ่ึงเปนแหลงผลิตโอโซน และมีแหลงทองเท่ียว
ท่ีสรางข้ึนใหม รวมท้ังมีแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับเลือกใหเปนมรดกโลก 

3. เปนศูนยกลางการคมนาคม เนื่องจากมีเสนทางเชื่อมตอภายในจังหวัด ระหวางจังหวัดและระหวางภาค      
ท่ีสะดวกรวดเร็ว 

4. จังหวัดมีความโดดเดนในอัตลักษณและวัฒนธรรมพ้ืนบานท่ีเปนทุนทางสังคม สรางความเปนเอกภาพและ
ความสามัคคีของคนในจังหวัด 

5. สถาบันการศึกษาท่ีสำคัญท่ีเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู และมีบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความสามารถ 
 

จุดออน(Weaknesses) 
1. การบริหารจัดการน้ำของจังหวัดในทุกมิติ ยังไมสามารถตอบสนองตอความตองการในการอุปโภคบริโภค 

ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และจำเปนตอทรัพยากรปาไม ลำธาร แหลงนำ้ 
2. ภาคเกษตรกรรมของจังหวัด ยังประสบปญหาในเรื่องตนทุนและปจจัยการผลิตมีมูลคาสูง ในขณะท่ีราคา

พืชผลเกษตรตกต่ำ การสรางความรูความเขาใจใหในการทำการเกษตรสมัยใหม 
3. การบริหารจัดการขยะในพ้ืนท่ียังไมสามารถรองรับการขยายตัวของประชากรและเมืองได 
4. การบูรณาการการบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐภายในจังหวัดยังมีนอย ขาดการมีสวนรวม 
5. มีพ้ืนท่ีปาไมนอยลง เกิดการบุกรุก รวมท้ังทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลาย เสื่อมโทรม 

 

โอกาส (Opportunities) 
1. ยุทธศาสตรโครงขายเสนทางคมนาคมท่ีเชื่อมตอ East-West Corridor และเชื่อมโยงตอภูมิภาคของ

ประเทศเพ่ือนบาน เชน รถไฟรางคู มอเตอรเวย รถไฟความเร็วสงู ฯลฯ ทำใหจังหวัดมีโอกาสในการเปนศูนยกลาง
โครงขายคมนาคมและโลจิสติกสของภาคและภูมิภาค 

2. นโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมการทองเท่ียวชุมชน สินคาชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ิน ผลักดัน
เศรษฐกิจชุมชน สงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด 

3. การพัฒนาเทคโนโลยีทำใหเกิดประสิทธิภาพในการทำงาน สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเปนปจจุบัน ทำ
ใหมีโอกาสสรางระบบขอมูลรวมและประมวลผลผานเทคโนโลยี สรางผลสัมฤทธิ์ในการทำงานไดอยางประสิทธิผล 

4. นโยบายดานเกษตรของรัฐบาล เชน การประกันราคาสินคาเกษตร Smart Farmer เกษตรแปลงใหญ 
ฯลฯ สรางโอกาสใหผลผลิตทางการเกษตรมีมูลคาสูง 

5. นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สรางความม่ันคงดานรายไดใหกับชุมชนพ้ืนท่ีและชวยลดชองวาง
ของการกระจายรายได  



แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

หน้า ๕๘

 อุปสรรค (Threats) 
 1. เกิดโรคอุบัติใหม COVID-19 ซ่ึงสงผลกระทบข้ันวิกฤติเปนวงกวางโดยเฉพาะภาวะการจางงาน การเลิกจาง
งานในภาคบริการ การทองเท่ียว ภาคการผลิต เปนตน  
 2. ปญหาภาวะโลกรอน สงผลตอการเกิดภัยธรรมชาติและสาธารณภัยตาง ๆ เชน ภัยแลง ไฟปา น้ำทวม  
 3. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและชะลอตัวของโลกและของประเทศ   
  4. ปญหาสังคมระดับชาติ เชน ปญหายาเสพติด ปญหาชองวางระหวางวัยของคนในสังคม (Generation   
gap) ทำใหเกิดการเผชิญหนาของคนในสังคม ฯลฯ สงผลตอการพัฒนาของจังหวัด  
  5. ระเบียบ กฎหมาย และระบบการบริหารจัดการของภาครัฐ เชน ระบบงบประมาณของประเทศสงผลตอ  
การดำเนินการพัฒนาพ้ืนท่ี   
 

ความสัมพันธระหวางปจจัยภายในและปจจัยภายนอก   
 1. ยุทธศาสตรเชิงรุก (มีปจจัยภายในท่ีเปนจุดแข็งและปจจัยภายนอกมีโอกาสพัฒนา - Strength &   
Opportunity) เปนประเด็นท่ีมีศักยภาพการพัฒนาสูง เนื่องจากจังหวัดมีความเขมแข็งภายในตนเองและเปน 
ประเด็นท่ีไดรับการสนับสนุนจากปจจัยภายนอก ไดแก 
   1) การเปนตัวกลางเพ่ือการรวบรวมและกระจายสินคา เนื่องจากจังหวัดมีโครงขายการคมนาคม               
ท่ีหลากหลายและเปนศูนยกลางของภูมิภาค รวมท้ังมีทำเลท่ีตั้งทางภูมิศาสตรท่ีเหมาะสมตอการเปนศูนยกลาง   
การรวบรวมและกระจายสินคา อยูตรงกลางระหวางวัตถุดิบและการตลาดท่ีหลากหลาย สามารถเชื่อมโยงตนทาง 
กลางทาง และปลายทางของสินคาหลายประเภทไดอยางสะดวก อีกท้ังปจจัยภายนอกยังใหความสำคัญกับตนทุน 
คาขนสงเปนอยางมาก 
   2) การทองเท่ียวเชิงธรรมชาติเปนจุดขายการทองเท่ียว เนื่องจากมีเขาใหญซ่ึงเปนมรดกโลกและ 
มีมูลคาสูง รวมถึงเสนทางการทองเท่ียวเมืองท่ีมีอากาศบริสุทธิ์ เชน วังน้ำเขียว เชื่อมตอไปถึงแหลงทองเท่ียว
ธรรมชาติในอำเภอเสิงสาง อำเภอครบุรี นอกจากนี้ยังรวมถึงการทองเท่ียวทางประวัติศาสตรแบบครบวงจร     
การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม กระแสการทองเท่ียวในปจจุบันไดใหความสำคัญกับการทองเท่ียวเชิงการเรียนรูเปน
อยางมาก สงผลใหแหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร และเชิงวัฒนธรรม ไดรับความนิยมเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเนื่อง   
   3) กลุมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอาหารปลอดภัยเพ่ือเปนครัวของโลก เนื่องจากมีศักยภาพสูง
ในการเปนแหลงผลิตอาหารท่ีสำคัญของประเทศ นโยบายของภาครัฐใหความสำคัญกับการผลิตสินคาเกษตรเพ่ือ
เปนอาหาร ภายใตนโยบาย “ครัวไทย ครัวโลก” จึงมีการสนับสนุนนโยบาย Food Valley โดยนำModel จาก
ประเทศเนเธอรแลนดมาประยุกตในการพัฒนาคลัสเตอรกลุม Product Champion เชน ขาวหอมมะลิ มัน
สำปะหลัง ออย ขาวโพด โคเนื้อ ไก และสุกร โดยประสาน/สนับสนุน/รวมมือกับภาคธุรกิจเอกชนในการพัฒนาให
จังหวัดเปนผูนำในดานการผลิต แปรรูป และการตลาดแบบครบวงจร  
       4) อุตสาหกรรมผาไหมจากภูมิปญญาทองถ่ินเปนฐานการผลิตสินคาท่ีมีองคประกอบทาง
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินไดรับการคาดหมายวาจะเปนสินคาท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาในอนาคต และกลุม
จังหวัดมีฐานการผลิตผาไหมท่ีไดรับการยอมรับระดับสากลอยูหลายแหง จึงควรไดรับการสนับสนุนเชิงพ้ืนท่ีใหเกิด
การพัฒนาอยางเหมาะสมตอไป 
   5) อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนจากพืช การจัดหาพลังงานสำหรับความตองการในอนาคตเปน
ประเด็นท่ีกำลังไดรับการสนับสนุนเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งพลังงานจากพืชไร เชน ออย และมันสำปะหลัง 
ซ่ึงกลุมจังหวัดเปนฐานการผลิตพืชดังกลาว มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกอยูเปนจำนวนมาก และมีการแปรรูปเพ่ือการผลิต
ตอเนื่องในเชิงอุตสาหกรรมอยูแลว 
   6) การปศุสัตวท่ีไดมาตรฐานในระดับสากล โดยจังหวัดมีฐานการผลิตดานปศุสัตวท่ีมีมาตรฐานสูง  
อยูท่ีอำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา  และไดมีการพัฒนาเพ่ือเปนแหลงทองเท่ียวเชิงเรียนรูดานการเกษตรและ
ผจญภัย ซ่ึงเปนรูปแบบการทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมอยูในปจจุบัน 
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   7) กลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูง กลุมยานยนต เครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส เปนกลุม
อุตสาหกรรมท่ีกอใหเกิดมูลคาสูง ตองการแรงงานท่ีมีทักษะ และเปนผลิตภัณฑท่ีเปนท่ีตองการของตลาดหลาย
ระดับ ซ่ึงกลุมจังหวัดมีตำแหนงท่ีตั้งอยูบนแกนอุตสาหกรรมหลักของประเทศ (Industrial Corridor) อยูในระยะ
ไมหางจากภาคมหานครซ่ึงเปนศูนยกลางการคมนาคมขนสงระดับโลกและเปนศูนยคนควาและวิจัยในระดับ
สากลในพื้นที่กลุมจังหวัดเองก็มีสถาบันการศึกษาท่ีสามารถผลิตบุคลากรทักษะสูงท่ีสามารถตอบสนองความ
ตองการแรงงานของอุตสาหกรรมกลุมดังกลาวไดเปนอยางด ี

   8) การนอมนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ มาขยายผลการดำเนินงานในพ้ืนจังหวัด 

 2. ยุทธศาสตรการแกไขปญหา (มีปจจัยภายในท่ีเปนจุดออน แตปจจัยภายนอกมีโอกาสในการพัฒนา –
Weakness & Opportunity) เปนประเด็นท่ีมีโอกาสในการพัฒนา ดวยการแกปญหาท่ีเปนจุดออนภายในจังหวัด 
เม่ือสามารถแกไขจุดออนนั้นไดแลว ก็จะสามารถสรางการพัฒนาท่ีไดอยางเหมาะสม ไดแก 
   1) การเกษตรกรรมเพ่ือเปนแหลงผลิตอาหารท่ีสำคัญของประเทศ แตระบบชลประทานและการ
คมนาคมขนสงผลผลิตยังขาดคุณภาพและไมเพียงพอจึงตองมีการแกไขปญหาเพ่ือเสริมศักยภาพของการผลิตดวย
การจัดหาแหลงน้ำ เพ่ิมเสนทางคมนาคมขนสง และเพ่ิมผลผลิตดวยนวัตกรรมใหม ๆ  
   2) การทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรขาดการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากรดานภาษาและ
ความรูอางอิงเก่ียวกับเรื่องราวประวัติศาสตรท่ีถูกตองชัดเจน  
   3) จัดใหมีศูนยชวยเหลือสัตวเรรอน โดยเฉพาะสุนัขจรจัด เพ่ือปองกันการทารุณกรรมสัตว และ
ลดปญหาโรคพิษสุนัขบา 

 3. ยุทธศาสตรการปรับเปล่ียน (มีปจจัยภายในท่ีเปนจุดแข็ง แตปจจัยภายนอกมีภัยคุกคามไมเอ้ืออำนวย
ตอการพัฒนา –Strength & Threat) เปนประเด็นการพัฒนาท่ีกลุมจังหวัดมีศักยภาพอยูในปจจุบัน แตปจจัย
ภายนอกไมเอ้ืออำนวยตอการขยายตัว จึงควรมีการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือ
กระบวนการผลิตเพ่ือใหสามารถตอบสนองกับกระแสท่ีเปนปจจัยนอกไดอยางเหมาะสม ไดแก 
   1) การปศุสัตวแบบดั้งเดิม กลุมจังหวัดมีการเพาะเลี้ยงสัตวเพ่ือการพาณิชยอยูเปนจำนวนมาก 
ท้ังการเพาะเลี้ยง ดวยเกษตรกรรายยอย และเพาะเลี้ยงดวยบริษัทขนาดใหญ กระแสความตองการสินคาปศุสัตว
เพ่ือเปนอาหารในปจจุบันและอนาคต จะใหความสำคัญกับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑเปนอยางมาก สงผลให
การปศุสัตวแบบดั้งเดิมท่ีเคยเปนฐานการผลิตหลักของกลุมจังหวัดไมสามารถตอบสนองกับความตองการของตลาด
ไดอยางมีประสิทธิภาพจึงตองมีการปรับเปลี่ยนใหมีความสามารถตรงกับความตองการตอไป 

   2) อุตสาหกรรมท่ีกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชนสูง ไดแก อุตสาหกรรมเหมืองแร 
และอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ซ่ึงจังหวัดเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนวัตถุดิบของกลุมอุตสาหกรรมดังกลาว 
จึงมียานโรงงานอุตสาหกรรมอยูในบางพ้ืนท่ี และการประกอบการไดสงผลกระทบกับประชาชนและสิ่งแวดลอม
เปนอยางมาก ไมสอดคลองกับแนวทางอุตสาหกรรมสะอาดและปลอดมลพิษของรัฐบาล 
   3) การทองเท่ียวเชิงนิเวศนกระแสหลัก จังหวัดมีแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศนท่ีมีชื่อเสียงท้ังใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติอยูหลายแหง แตมักเปนพ้ืนท่ีรองรับนักทองเท่ียวกระแสหลักท่ีมีแนวโนมจะใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางสิ้นเปลืองและไมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ในขณะท่ีทิศทางการทองเท่ียวในระดับสากลหัน
มาใหความสำคัญกับการทองเท่ียวท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากข้ึนใหความสำคัญกับการเรียนรูคูขนานไปกับการ
พักผอนหยอนใจ 
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 4. ยุทธศาสตรแนวโนมถดถอย (มีปจจัยภายในท่ีเปนจุดออน และมีภัยคุกคามไมเอ้ืออำนวยตอการ
พัฒนา –Weakness & Threat) เปนประเด็นท่ีเปนจุดออนของจังหวัดและปจจัยภายนอกก็ไมเอ้ืออำนวยตอการ
ประกอบกิจการดังกลาว จึงเปนประเด็นท่ีจะมีการถดถอยในอนาคต และจะตองมีการเตรียมการเพ่ือรองรับ
แรงงานและพ้ืนท่ีกิจกรรมท่ีลดลงอยางเหมาะสม ไดแกการเกษตรกรรมนอกเขตพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมตอการทำ
การเกษตร จังหวัดมีพ้ืนท่ีเกษตรกรรมขนาดใหญ แตมีพ้ืนท่ีเกษตรกรรมในปจจุบันบางสวนท่ีอยูบนพ้ืนท่ีท่ีไม
เหมาะสมตอการเพาะปลูกสงผลใหผลผลิตท่ีไดมีคุณภาพและปริมาณนอย อีกท้ังยังสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเปน
อยางมากอีกดวย จึงตองมีการวางผังพัฒนาเพ่ือการปรับปรุงพ้ืนท่ีเหลานั้น ใหสามารถใชงานไดอยางเหมาะสมกับ
ศักยภาพของพ้ืนท่ีตอไป 

 

2.2 เปาหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
 ตำแหนงทางยุทธศาสตร 

1. เปนศูนยกลางการคมนาคม การทองเท่ียว การเกษตรอุตสาหกรรม และพลังงานสะอาด 
ในภูมิภาค 

2. เปนศูนยกลางการศึกษา ศาสนา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานสากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4. เปนศูนยกลางในการปองกันภัยคุกคาม และเสริมสรางความม่ันคง เพ่ือปกปอง 

สถาบันหลักของชาติ 
5. เปนท่ีตั้งของสวนราชการท่ีมีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอยางยั่งยืน 
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เปาหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  
(พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

“ศูนยกลางโครงขายคมนาคมและการทองเท่ียวของภูมิภาค 
นวัตกรรมการเกษตรและอตุสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง” 

 
 

2.3 ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเปาหมายการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา 
 1) มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) เพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 4 
 2) ประชาชนมีรายไดตอหัวตอป (GPP per capita) เพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 4 
          3) รายไดจากการทองเท่ียวในจังหวัดเพ่ิมข้ึน รอยละ ๕  

4) รอยละของประชากร ท่ีอยูใตเสนความยากจนลดลง (%) 
5) คาดัชนีความสุขของประชากรในจังหวัดเพ่ิมข้ึน 

 6) รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

2.4 ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

 1) สรางเสริมระบบโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ
การคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 
 2) ยกระดับการทองเท่ียว ท่ีหลากหลายเชื่อมตอภาคและภูมิภาค 
 3) พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 4) เสริมสรางความม่ันคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5) ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดสมดุลและยั่งยืน 
 6) ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/  
MICE City/ Art City / Safe City) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาท่ี 1  
สรางเสริมระบบโครงสรางพ้ืนฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการคา 
การลงทุนและเศรษฐกิจ 

         1) วัตถุประสงค  
1. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 
2. เพ่ือขยายอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและกระจายรายไดใหจังหวัด 
3. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการคมนาคมการขนสงกระจายสินคา และพัฒนาการเชื่อมตอกับการ

เดินทางตอเนื่องหลายรูปแบบ 
4. เพ่ือพัฒนาระบบโครงขายคมนาคมรองเชื่อมโยงกับโครงขายคมนาคมหลักตอเชื่อมกับภาค

และภูมิภาค 
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 2) เปาหมายและตัวช้ีวัดของประเด็นการพัฒนา 
1. รอยละรายไดเฉลี่ยของประชากรในจังหวัดเพ่ิมข้ึน (%) 
2. รอยละของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดเพ่ิมข้ึน (%) 
3. อัตราคาขนสงและกระจายสินคาลดลง (%) 
4. เวลาท่ีประหยัดไดจากการเดินทางบนระบบทาง (หนวย : นาที) 

 5. คะแนนคุณภาพของโครงสรางพ้ืนฐานทางถนนของประเทศไทย โดย World Economic 
Forum  (หนวย : คะแนน (1-7) 

 6. รอยละความสำเร็จของความรวมมือและแลกเปลี่ยน อยางนอย 1 ดาน ไดแก ดานการศึกษา 
ดานการคาการลงทุน หรือดานการทองเท่ียวและศิลปวัฒนธรรม  

3) แนวทางการพัฒนา 
1. เสริมสรางและพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานกายภาพและดานดิจิทัล ยกระดับ 

ขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจท่ีเก่ียวเนื่อง 
2. จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษนครราชสีมา เพ่ิมศักยภาพ ยกระดับและกระจายรายไดใหจังหวัด 

รวมท้ังจัดตั้งทาเรือบกนครราชสีมา (KORAT Dry Port) และศูนยกระจายสินคา (ICD) 
 3. พัฒนาระบบโครงขายคมนาคมรองเชื่อมโยงกับโครงขายคมนาคมหลักตอเชื่อมกับภาคและ

ภูมิภาค เชน EEC , GMS เปนตน 
4. สงเสริมและพัฒนาความสัมพันธและความรวมมือดานการคา การลงทุน เศรษฐกิจ และ

ความสัมพันธระหวางประเทศเมืองพ่ีเมืองนอง 

 

 4) แผนงานโครงการ 
  (1) แผนงาน  
                           1. สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกสเพ่ือรองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจ 
                           2. สงเสริมและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครราชสีมา การจัดตั้งทาเรือบกนครราชสีมา  

(KORAT Dry Port) และศูนยกระจายสินคา (ICD) 
                           3. สงเสริมและพัฒนาการศึกษา การเรียนรูดานการคมนาคมสรางโอกาสและพัฒนาฝมือ
กำลังคน 

4. สงเสริมและพัฒนาความสัมพันธและความรวมมือดานการคา การลงทุน เศรษฐกิจ และ
ความสัมพันธระหวางประเทศเมืองพ่ีเมืองนอง 

  (2) โครงการ 
        โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการคมนาคมขนสง และการบริหารจัดการ                                 
                            กิจกรรมหลักท่ี 1 กอสราง ซอมแซม ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับเสนทางคมนาคมขนสง 
และการบริหารจัดการ (โลจิสติกส) 
                            กิจกรรมหลักท่ี 2 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครราชสีมาทาเรือบกนครราชสีมา (KORAT 
Dry Port) และศูนยกระจายสินคา (ICD) 
                            กิจกรรมหลักท่ี 3 พัฒนาการศึกษา การเรียนรูดานการคมนาคมสรางโอกาสและพัฒนา
ฝมือใหกับผูอยูในวัยแรงงานและผูประกอบการ 

กิจกรรมหลักท่ี 4 สงเสริมและพัฒนาความสัมพันธและความรวมมือดานการคา การลงทุน 
เศรษฐกิจ และความสัมพันธระหวางประเทศเมืองพ่ีเมืองนอง  
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ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาท่ี 2  
ยกระดับการทองเท่ียว ท่ีหลากหลายเช่ือมตอภาคและภูมิภาค 

            1) วตัถุประสงค  
1. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ ในการแขงขันดานการทองเท่ียว 
2. เพ่ือขยายอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

            2) เปาหมายและตัวช้ีวัดของประเด็นการพัฒนา 
 1. จำนวนนักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน รอยละ 5 

2. รายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน รอยละ ๕ 
3. อุทยานธรณีโคราชไดรับการประกาศเปนอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก 

            3) แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาแหลงทองเท่ียวในเขตอุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark ใหไดมาตรฐานเชื่อมโยง

กับ Geopark ของภาคและของภูมิภาคอาเซียน 
 2. สรางเสริมโครงสรางพ้ืนฐาน ภาวะแวดลอม ดิจิทัล ท่ีสนับสนุนการพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหม

ท่ีมาจากความโดดเดนในแตละพ้ืนท่ี ท้ังแหลงทองเท่ียวประวัติศาสตร ทองเท่ียวเชิงนิเวศ ชุมชน เกษตร 
อุตสาหกรรม ศิลปะ กีฬา (Sport City) อาหาร สรางความเอกลักษณท่ีโดดเดนของจังหวัด 

3. พัฒนาศักยภาพเพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรดานการทองเท่ียว ท้ังหนวยงานภาครัฐ 
ผูประกอบการ ภาคเอกชน และชุมชนท่ีเก่ียวของ 

4. สรางเสริมระบบขอมูลขาวสาร การประชาสัมพันธ และการตลาดดานการทองเท่ียว 
5. เสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือทองเท่ียวฉันทเมืองพ่ีเมืองนองกับประเทศในภูมิภาค 
6. ยกระดับการจัดงานทองเท่ียวของจังหวัดบนความหลากหลายและครบวงจร 

 

             4) แผนงานโครงการ 
  (1) แผนงาน  
                           1. เสรมิสรางและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกแหลงทองเท่ียวท่ีหลากหลาย 
                           2. เสรมิสรางและพัฒนาสินคา และบริการเก่ียวกับแหลงทองเท่ียวใหมีมูลคาเพ่ิมข้ึน  
                           3. สงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการทองเท่ียวและกีฬาสู 
มาตรฐานสากล 
                           4. สงเสริมและประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว 

  (2) โครงการ 
                          โครงการพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวและกีฬา 
                             กิจกรรมหลักท่ี 1 การพัฒนาแหลงทองเท่ียว สนามกีฬา รวมท้ังกิจกรรมการทองเท่ียวและกีฬา 
                           กิจกรรมหลักท่ี 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการทองเท่ียว กีฬา และเครือขาย 
                           กิจกรรมหลักท่ี 3 การสงเสริมและพัฒนาสินคาและบริการ ดานการทองเท่ียว กีฬา  
และเครือขาย 

                           กิจกรรมหลัก 4 การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธการทองเท่ียว กีฬา และเครือขาย 
                           กิจกรรมหลักท่ี 5 บริหารจัดการอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลกยูเนสโก 
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ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาท่ี 3 
พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
             1) วัตถุประสงค  

1. เพ่ือมุงสูการเติบโตทางเศรษฐกิจเชิงคุณภาพ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการพัฒนาท่ียั่งยืน 
2. เพ่ือตอยอดผลิตทางการเกษตรและของเสียไปสูผลิตภัณฑชีวภาพ และผลิตภัณฑแปรรูปมูลคาสูง 
3. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเชิงพ้ืนท่ีสูประตูระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC) 
4. เพ่ือยกระดับเครือขายพันธมิตรตางประเทศ BCG ของจังหวัดนครราชสีมา (BCG Korat 

Global Network) 
5. เพ่ือสงเสริมและยกระดับวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) ดานการเกษตร อาหาร 

และอุตสาหกรรม 
             2) เปาหมายและตัวช้ีวัดของประเด็นการพัฒนา 

 1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายไดเฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัดนครราชสีมาเพ่ิมข้ึนไมนอยกวา 
10% ภายในระยะเวลา 5 ป 

2. ความม่ันคงทางเกษตรและอาหารของจังหวัดนครราชสีมาติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ 
ภายในระยะเวลา 5 ป 

 3. ยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีในดานเกษตร อาหารปลอดภัย และผลิตภัณฑแปรรูป ไมนอยกวา 
1,000 คนตอป 

4. จำนวนครัวเรือนไดรับการสงเสริมอาชีพในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน ไมนอยกวา 1,000 ครัวเรือนตอป 
 5. เครือขายพันธมิตรตางประเทศ BCG ของจังหวัดนครราชสีมา ไดแก ประเทศจีน ลาว พมา 

เขมร และเวียดนาม เพ่ือสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑแปรรูปทองถ่ิน 
6. มูลคาเพ่ิมของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเปาหมายไมนอยกวารอยละ 5 

     3) แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนระบบการผลิต การแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัย

เพ่ือการบริโภคและสงออก 
2. ผลักดันและสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ลดผลกระทบสูภายนอก

ภายใตความรวมมือของกลุมผูประกอบการ หนวยงาน และชุมชน 
3. พัฒนาสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรมูลคาสูง สรางนวัตกรรม แบรนดจากพ้ืนท่ี เชน  

ขาวหอมมะลิทุมสัมฤทธิ์ (GI) เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูง (โคราช วากิว) ไมผล พืชเศรษฐกิจทางเลือก ศูนยกลางเกษตร-
อุตสาหกรรมไหมครบวงจร สนิคาเกษตรอินทรีย 

4. ผลักดันระบบบริหารจัดการน้ำใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สามารถตอบสนอง
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน 

5. สงเสริมการตลาดสินคาเกษตร และการยกระดับวิสาหกิจเพ่ือสังคม ใหเกษตรและชุมชน
พ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน 
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     4) แผนงานโครงการ 
  (1) แผนงาน  
                       1. สงเสริมและยกระดับเศรษฐกิจเชิงคุณภาพและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
                            ๒. พัฒนานวัตกรรมเกษตร การแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมสู     
การพัฒนาท่ียั่งยืน (Food Valley) 

  (2) โครงการ 
                          โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตร และอุตสาหกรรมปลอดภัย Food Valley 

กิจกรรมหลักท่ี 1 สงเสริมการรวมกลุมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดนครราชสีมา 
กิจกรรมหลักท่ี 2 การพัฒนานวัตกรรมและเชื่อมโยงเครือขายการผลิตผาไหมและ

ผลิตภัณฑจากไหมสูสากล 
กิจกรรมหลักท่ี 3 การบริหารจัดการน้ำ สิ่งกอสรางแหลงกักเก็บน้ำ รวมท้ังระบบผันน้ำ/ 

สงน้ำ ทางและสะพานขามลำน้ำและสิ่งกอสรางอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
กิจกรรมหลักท่ี 4 การสงเสริมพัฒนาคุณภาพ เพ่ิมผลผลิตมูลคาสินคาเกษตรและสินคา 
จากสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
กิจกรรมหลักท่ี 5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของรัฐ เกษตรกร ประชาชนผูอยูใน 
วัยแรงงาน ผูประกอบการ และเกษตรกรรุนใหมสูภาคเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ภูมิปญญาชาวบาน  
หลักวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม ในยุคดิจิทัล 
กิจกรรมหลักท่ี 6 การแปรรูปผลผลิตการเกษตรและสรางมูลคาเพ่ิม ดวยเทคโนโลยี  
และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับสินคาเกษตรสูสากล 
กิจกรรมหลักท่ี 7 การตอยอดผลผลิตทางการเกษตร พลังงาน และของเสียสูผลิตภัณฑ

ชีวภาพและผลิตภัณฑแปรรูปเพ่ือเขาสู BCG Economy 

กิจกรรมหลักท่ี 8 การยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตร สูมาตรฐานเกษตรอินทรีย และ
อาหารปลอดภัย 

กิจกรรมหลักท่ี 9 การพัฒนาวิสาหกิจเพ่ือสังคมดานเกษตรอาหาร และอ่ืนๆ 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาท่ี 4 
เสริมสรางความม่ันคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

                    1) วัตถุประสงค  
      1. เพ่ือลดความยากจนและความเหลื่อมล้ำ 
      2. เพ่ือพัฒนาโครงขายความคุมครองทางสังคม 
      3. เพ่ือสรางภูมิคุมกันใหกับสังคม 
      4. เพ่ือใหประชาชนเขาถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม 
      5. เพ่ือเสริมสรางความม่ันคง เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ 
      6. เพ่ือเปนศูนยบริหารจัดการเครือขายการปองกัน และแกไขปญหาดานความม่ันคงทุกมิติ 
      7. เพ่ือเสริมสรางความปรองดอง และความสมานฉันทในชาต ิ
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     2) เปาหมายและตัวช้ีวัดของประเด็นการพัฒนา 
                  1. รอยละของประชากร ท่ีอยูใตเสนความยากจน (%) 

2. สัมประสิทธิ์การกระจายรายได (Gini Coefficient)  
3. รอยละผูอยูในระบบประกันสังคมตอกำลังแรงงาน (%)     
4. ระดับความสำเร็จของหนวยงานท่ีจัดกิจกรรมสงเสริมดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม (ครั้ง) 
5. อัตราสวนแพทยตอประชากร (แพทย/คน) (ป  2560แพทย1,126 คน ประชากร 

2,639,266คน) 
6 .ประชาชนนักศึกษาและบุคลากรดานดิจิทัลไดรับความรูและประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล (คน) 
7. จำนวนปการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทยอายุ 15 - 59 ป (ป) 
8. คาเฉลี่ยคะแนน O-net  ม.3 (คะแนน) 
9. จำนวนตำบลท่ีเขารวมกิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจถึงความสำคัญของสถาบันหลัก

ของชาติ (ตำบล)  
10. จำนวนตำบลท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรมเครือขายการปองกันและแกไขปญหาทุกมิติ 

(ตำบล)  
11. สรางการรับรูท่ีถูกตอง (ตำบล)  
12. สรางการมีสวนรวม  (ตำบล) 

 

3) แนวทางการพัฒนา 
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาท่ีตอบโจทยการพัฒนากำลังคนของพ้ืนท่ีโคราชและของประเทศ 

การออกแบบและการวิจัยในการศึกษาท่ีมีนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
2. สรางเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต( Lifelong Learning ) พัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวเนื่อง 

ผูประกอบการเอกชน ชุมชนและผูสูงอายุ ซ่ึงสรางสังคมสูงวัยท่ีเขมแข็งและมีคุณคา 
3. พัฒนาและสงเสริมการเรียนรูสูการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีสวนรวม

ของครอบครัว ชุมชนและภาคีเครือขายรวมท้ังภาคประชาสังคม ในการดูแลสุขภาพ สาธารณะกิจชุมชน 
4. เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิต ทุกชวงวัย ผูท่ีดอยโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำทาง

สังคม ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมุงสูสังคมคุณภาพสูง 
5. เสริมสรางความม่ันคงทุกมิติ ปกปองสถาบันหลักของชาติ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ปองกันและลดอุบัติเหตุในการคมนาคม รวมถึงเตรียมความพรอมรับมือกับภัยพิบัติ 
6. เพ่ิมขีดความสามารถและสรางความเขมแข็งเครือขายประชาชนในการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด ปองกันปราบปรามทุจริตและปญหาอาชญากรรม 
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         4) แผนงานโครงการ 
             (1) แผนงาน  
                               1. สงเสริมและพัฒนาระบบการสาธารณสุข 

2. สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา     
3. สงเสริมและพัฒนาดานศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี 
4. สงเสริมและพัฒนาบริการภาครัฐดานอ่ืนๆ 
5. สงเสริมและพัฒนา หมูบานลาหลัง ครัวเรือนท่ีไมผานเกณฑ จปฐ. 

  6. สรางความรูความเขาใจถึงความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย      
ใหประชาชนไดรับรูรับทราบ 

7. สงเสริม พัฒนาอาชีพ ตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการ
เรียนรูหลักการทรงงาน 

8. สรางระบบเครือขายในภาครฐั และภาคประชาชน           
9. สงเสริมการสรางความปรองดองสมานฉันทของประชาชน หรือนักเรียน นักศึกษา   

ในจังหวัด 
                               10. สงเสริมในการใหความรู และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน    
                               11. จัดระบบการปองกันปราบปรามผูกระทำความผิด 
                               12. สรางระบบเครือขายการทำงานเฝาระวัง 
                               13. สงเสริมการเตรียมความพรอมเพ่ือปองกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย 
 

  (2) โครงการ 
                             โครงการเสริมสรางความม่ันคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 
                               กิจกรรมหลักท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาการดูแลสุขภาพ การรักษาผูปวย ทุกชวงวัย ดวย
องคความรู และเทคโนโลย ี

                             กิจกรรมหลักท่ี 2 สงเสริมและพัฒนาการ ศึกษาทุกชวงวัย ดวยองคความรู เทคโนโลยี 
หรือนวัตกรรม 

                               กิจกรรมหลักท่ี 3 สงเสริมและพัฒนาดานศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี 
                               กิจกรรมหลักท่ี 4 สงเสริมและพัฒนาการใหบริการของภาครัฐ ดวยองคความรู 
เทคโนโลยี หรอืนวัตกรรม 

กิจกรรมหลักท่ี 5 การสงเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 
                               กิจกรรมหลักท่ี 6 การสรางความรูความเขาใจ การประชาสัมพันธ/การเผยแผ/การ
เทิดทูนและธำรงไวซ่ึงสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย          
                               กิจกรรมหลักท่ี 7 การพัฒนาอาชีพ ตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
และการเรียนรูหลักการทรงงาน      
                               กิจกรรมหลักท่ี 8 การสรางระบบเครือขายในภาครัฐ และภาคประชาชน 
                               กิจกรรมหลักท่ี 9 การจัด ระบบการปองกันปราบปรามผูกระทำความผิด และการสราง
เครือขายดานการรักษาความปลอดภัย และการชวยเหลือประชาชน 
                               กิจกรรมหลักท่ี 10 เสริมสรางความม่ันคงและความปลอดภัยภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน       
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ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเกิดสมดุลและย่ังยืน   

               1)วัตถุประสงค  
1. เพ่ืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2. เพ่ือใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 

              2) เปาหมายและตัวช้ีวัดของประเด็นการพัฒนา 
 1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีปาไมในจังหวัด (จำนวน 1,920,525 ไร) 

2. ปริมาณขยะในจังหวัด (ตัน) 
3. การจัดการน้ำเสีย (แหง) 
4. พ้ืนท่ีบริหารจัดการน้ำเพ่ิมข้ึน (ไร) 
5. สัดสวนปริมาณการใชน้ำมันเชื้อเพลิงเพ่ือยานพาหนะตอประชากร (ลิตร/คน) 
6. สัดสวนปริมาณการใชไฟฟาภาคครัวเรือนตอประชากร (ลานกิโลวัตต/คน/ป) 
7. สัดสวนปริมาณการใชไฟฟาในภาคท่ีไมใชครัวเรือนตอ GPP (กิโลวัตต-ชั่วโมง/ลานบาท) 
8. สัดสวนปริมาณการใชน้ำมันเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมตอ GPP ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/

ลานบาท) 

     3) แนวทางการพัฒนา 
1. ยกระดับประสิทธิภาพในการบูรณาการบริหารจัดการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

สัตวปาและสิ่งแวดลอม 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะครบวงจร สรางมูลคาท่ียั่งยืน( BCG) และลดของเสีย

อันตราย สรางโคราชเมืองสะอาดและปลอดภัย 
3. ผลักดันในการใชพลังงานทดแทนและการอนุรักษพลังงาน สรางการมีสวนรวมของเอกชนและ

ชุมชนเพ่ือการมีพลังงานท่ียั่งยืน 
4. สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน โรงงาน หนวยงานรัฐในการจัดการน้ำเสีย และพัฒนาฟนฟู 

ลำน้ำ คู คลองสาธารณะ 
5. พัฒนาการเรียนรูทุกชวงวัยในการรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดลอม สรางความสมดุลและยั่งยืน 

 4) แผนงานโครงการ 
    (1) แผนงาน  
                    1. สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู การปองกันและการใชประโยชนของทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากร
ปาไม และสัตวปา   
                    2. สงเสริมใหมีการบริหารจัดการน้ำในเขตและนอกเขตชลประทาน 
                    3. เพ่ิมความสามารถในการบริหารจัดการขยะ และรณรงคใหทุกภาคสวนรวมสำนึกรับผิดชอบตอ
สังคมเก่ียวกับการลดปริมาณขยะ 
                    4. สงเสริมการรณรงคประหยัดพลังงานและสงเสริมการใชพลังงานสะอาด 
                    5. สงเสริมการมีสวนรวมการจัดการน้ำเสีย และสงเสริมพัฒนาฟนฟู ลำน้ำ คู คลองสาธารณะ 
                    6. สงเสริมการใหความรู สรางจิตสำนึกประชาชน ไดตระหนักถึงคุณคา และประโยชนอนรุักษ 
ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
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หน้า ๖๙

 
 
 (2) โครงการ 
                   โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

   กิจกรรมหลักท่ี 1 การอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดลอม ทรัพยากรปาไม และสัตวปา 
                  กิจกรรมหลักท่ี 2 การบริหารจัดการน้ำในเขตและนอกเขตชลประทาน 
                  กิจกรรมหลักท่ี 3 การบริหารจดัการขยะ 
                 กิจกรรมหลักท่ี 4 การรณรงคประหยัดพลังงาน และสงเสริมการใชพลังงานสะอาด 

   กิจกรรมหลักท่ี 5 การมีสวนรวมในการจัดการน้ำเสีย และสงเสริมพัฒนา ฟนฟู ลำน้ำ คูคลอง 
สาธารณะ 
                   กิจกรรมหลักท่ี 6 พัฒนาการเรียนรูในการรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดลอม สรางความสมดุลและยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาท่ี 6 
ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/  

MICE City/ Art City / Safe City) 

            1) วตัถุประสงค  
            1. เพ่ือพัฒนาและยกระดับกำลังคนคุณภาพสูง บุคลากรของจังหวัดท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา  
            2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 
            3. พ่ือพัฒนาและยกระดับโคราชเปนเมืองคุณภาพสูง ท่ีมีความหลากหลาย  
            4. เพ่ือเสริมสรางศูนยการบริการประชาสัมพันธ การบริการสาธารณะ  

    2) เปาหมายและตัวช้ีวัดของประเด็นการพัฒนา 
1. รอยละความพึงพอใจตอประสิทธิภาพการพัฒนาองคกร 

   1.1 ประชาชน 
  1.2 บุคลากรภายในองคกร 

2. รอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึงน้ำประปา (%) 
3. รอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึงไฟฟา (%) 
4. รอยละของประชากรท่ีเขาถึงอินเตอรเน็ต (%) 
5. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการในการใหบริการภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 

  6. รอยละความสำเร็จของการเบิกจายงบประมาณ (%) 
  7. ระดับความสำเร็จการเปนเมืองแหงไมซ (MICE City) 

     3) แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาและยกระดับกำลังคนคุณภาพสูง บุคลากรของจังหวัดท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา รองรับการเติบโตเศรษฐกิจในอนาคต 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ4.0 รองรับการพัฒนาเมืองท่ีเติบโต 
3. พัฒนาและยกระดับโคราชเปนเมืองคุณภาพสูง ท่ีมีความหลากหลาย ไดแก  

เมืองอัจฉริยะ (SMART City) เมืองแหงไมซ (MICE City) เมืองแหงศิลปะ (Art City)  
เมืองแหงความปลอดภัย ( Safe City ) 

4. เสริมสรางศูนยการบริการประชาสัมพันธ การบริการสาธารณะ แบบOne Stop service 
ผานระบบ E-Korat 
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หน้า ๗๐

              4) แผนงานโครงการ 
  (1) แผนงาน 
                           พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐโครงสรางเมืองคุณภาพสูง และกำลังคนทุกภาคสวนดวย
องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

  (2) โครงการ 
                          โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐการพัฒนาโครงสรางเมือง
คุณภาพสูง และกำลังคนทุกภาคสวน 

กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการภาครัฐกำลังคนท้ังบุคลากร
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและสถาบันการศึกษา  

กิจกรรมหลักท่ี 2 ยกระดับโครงสรางองคกรทุกภาคสวนมูงสู เมืองคุณภาพสูง ท่ีมีความ
หลากหลายเมืองอัจฉริยะ (SMART City) เมืองแหงไมซ (MICE City) เมืองแหงศิลปะ (Art City)  
เมืองแหงความปลอดภัย (Safe City) 

กิจกรรมหลักท่ี 3 สงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน การตรวจติดตาม และการ
ประเมินผลตามนโยบายรัฐบาล 
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สวนท่ี 3 
แบบ จ.1 และ จ.1-1 
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หน้า ๗๑

พ.ศ. 

๒๕๖๑

(๕)

พ.ศ. 

๒๕๖๒

พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. 

๒๕๖๔

พ.ศ. 

๒๕๖๕

พ.ศ. ๒๕๖๑-

๒๕๖๕

(๖)

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ 

สรางเสริมระบบโครงสราง

พื้นฐานเชื่อมโยงตอ

โครงขายคมนาคมแหง

อนาคต 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

การคาการลงทุนและ

เศรษฐกิจ

1. สงเสริมและพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน

และระบบโลจิสติกส

เพื่อรองรับการ

ขยายตัว

ทางเศรษฐกิจ

เสนทางคมนาคม 

ขนสง และการ

บริหารจัดการ 

(โลจิสติกส) ไดัรับการ

 กอสราง ซอมแซม 

ปรับปรุง พัฒนา ไม

นอยกวา 20 รายการ

20 20 40

2.สงเสริม พัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษ

นครราชสีมา 

ทาเรือบก

นครราชสีมา 

(KORAT Dry Port) 

และศูนยกระจาย

สินคา (ICD

ระดับความสําเร็จ

ของการพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษ

นครราชสีมา, 

ทาเรือบก

นครราชสีมา 

(KORAT Dry Port)

5 5 10

3. สงเสริม พัฒนา

การศึกษา การเรียนรู

ดานการคมนาคม 

สรางโอกาสและ

พัฒนาฝมือกําลังคน

พัฒนา สงเสริม

การศึกษา เรียนรู

พัฒนาฝมือดาน

การคมนาคม ใหกับ

ผูอยูในวัยแรงงาน

และผูประกอบการ 

ไมนอยกวา 2 

หลักสูตร

2 2 4

4. สงเสริมและ

พัฒนาความสัมพันธ

ความสัมพันธและ

ความรวมมือดาน

การคา การลงทุน 

เศรษฐกิจ และ

ความสัมพันธ

ระหวางประเทศ

เมืองพี่เมืองนอง

รอยละความสําเร็จ

ของความรวมมือ

และแลกเปลี่ยน 

อยางนอย 1 ดาน 

ไดแก ดานการศึกษา

 ดานการคาการ

ลงทุน หรือดานการ

ทองเที่ยวและ

ศิลปวัฒนธรรม

70 70

แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565)

เปาหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา : 
ศูนยกลางโครงขายคมนาคมและการทองเที่ยวของภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง

คาเปาหมาย

จังหวัดนครราชสีมา

ประเด็นการพัฒนา

(๒)

แผนงาน

(๓)

ตัวชี้วัดของแผนงาน

(๔)

แบบ จ.๑ (แผนงาน)
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หน้า ๗๒

พ.ศ. 

๒๕๖๑

(๕)

พ.ศ. 

๒๕๖๒

พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. 

๒๕๖๔

พ.ศ. 

๒๕๖๕

พ.ศ. ๒๕๖๑-

๒๕๖๕

(๖)

คาเปาหมายประเด็นการพัฒนา

(๒)

แผนงาน

(๓)

ตัวชี้วัดของแผนงาน

(๔)

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ 

ยกระดับการทองเที่ยว 

ที่หลากหลายเชื่อมตอภาค

และภูมิภาค

1. จํานวน

นักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

รอยละ 5

5 5 10

 2. รายไดจาก

การทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

รอยละ 5

5 5 10

2. เสริมสรางและ

พัฒนาสินคา และ

บริการเกี่ยวกับ

แหลงทองเที่ยวใหมี

มูลคาเพิ่มขึ้น

1. เครือขายดาน

การทองเที่ยว

เพิ่มมากขึ้นและ

หลากหลาย

1 1 2

1. จํานวน

นักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

รอยละ 5

5 5 10

 2. รายไดจากการ

ทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

รอยละ 5

5 5 10

1. จํานวน

นักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

รอยละ 5

5 5 10

 2. รายไดจากการ

ทองเที่ยวเพิ่มขึ้นรอย

ละ 5

5 5 10

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ 

พัฒนานวัตกรรมการผลิต

การแปรรูปสินคาเกษตร

ปลอดภัยและอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ

1. สงเสริมและ

ยกระดับเศรษฐกิจ

เชิงคุณภาพและการ

พัฒนาที่ยั่งยืน

1. มีการสงเสริมการ

รวมกลุมอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศจังหวัด

นครราชสีมาเพื่อใหมี

ความยั่งยืน จํานวนอยาง

นอย ๑ กลุม

1 1 2

2. พัฒนานวัตกรรม

เกษตร การแปรรูป

สินคาเกษตรปลอดภัย

 และอุตสาหกรรมสู

การพัฒนาที่ยั่งยืน 

(Food Valley)

๑. มีการพัฒนา

นวัตกรรมและเชื่อมโยง

เครือขายการผลิตผาไหม

และผลิตภัณฑจากไหมสู

สากล จํานวน ๑ เครือขาย

1 1 2

4. สงเสริมและ

ประชาสัมพันธ

แหลงทองเที่ยว

1. เสริมสรางและ

พัฒนาสิ่งอํานวย

ความสะดวกแหลง

ทองเที่ยวที่

หลากหลาย

3. สงเสริมและ

พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการดาน

การทองเที่ยวและ

กีฬาสูมาตรฐานสากล
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หน้า ๗๓

พ.ศ. 

๒๕๖๑

(๕)

พ.ศ. 

๒๕๖๒

พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. 

๒๕๖๔

พ.ศ. 

๒๕๖๕

พ.ศ. ๒๕๖๑-

๒๕๖๕

(๖)

คาเปาหมายประเด็นการพัฒนา

(๒)

แผนงาน

(๓)

ตัวชี้วัดของแผนงาน

(๔)

๒. ผลผลิตมูลคาสินคา

เกษตรและสินคาจากสิ่ง

บงชี้ทางภูมิศาสตรเพื่อ

การพัฒนาที่ยั่งยืน ไดรับ

การสงเสริมพัฒนา

คุณภาพ จํานวนอยาง

นอย ๒ ชนิด

2 2 4

๓. บุคลากรของรัฐ 

เกษตรกร  ประชาชน

ผูอยูในวัยแรงงาน 

ผูประกอบการ และ

เกษตรกรรุนใหมไดรับ

การพัฒนาศักยภาพ

สูภาคเกษตรตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 

ภูมิปญญาชาวบาน 

หลักวิชาการ เทคโนโลยี 

นวัตกรรม ในยุคดิจิทัล 

อยางนอย ๑๐๐๐ คน

1,000 1,000 2,000

๔. ผลผลิตการเกษตรได

มีการแปรรูปดวย

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพื่อยกระดับสินคาเกษตร

สูสากล อยางนอย ๑๐ 

ผลิตภัณฑ

10 10 20

๕. ผลผลิตทางการเกษตร

 พลังงาน และของเสีย มี

การริเริ่มตอยอดเพื่อเขาสู

 BCG Economy อยาง

นอย ๑ ชิ้นงาน

1 1 2

๖. สินคาเกษตรไดรับ

การยกระดับมาตรฐานสู

มาตรฐานเกษตรอินทรีย

และอาหารปลอดภัย 

อยางนอย ๓๕ ราย

35 35 70

7. วิสาหกิจเพื่อสังคม

ดานเกษตร อาหาร และ

อื่นๆ ไดรับการสงเสริม 

การพัฒนา และการชวย

ระดมทุน เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการ

แขงขัน อยางนอยรอยละ

 ๗๐ ของผูเขารวม

โครงการ

70 70 70
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พ.ศ. 

๒๕๖๑

(๕)

พ.ศ. 

๒๕๖๒

พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. 

๒๕๖๔

พ.ศ. 

๒๕๖๕

พ.ศ. ๒๕๖๑-

๒๕๖๕

(๖)

คาเปาหมายประเด็นการพัฒนา

(๒)

แผนงาน

(๓)

ตัวชี้วัดของแผนงาน

(๔)

8. เครือขายพันธมิตร

ตางประเทศ BCG ของ

จังหวัดนครราชสีมา เพื่อ

สงออกสินคาเกษตรและ

ผลิตภัณฑแปรรูปทองถิ่น

 อยางนอย ๑ เครือขาย

1 1 2

9. ระบบการบริหาร

จัดการน้ํา สิ่งกอสราง

แหลงกักเก็บน้ํา รวมทั้ง

ระบบผันน้ํา/สงน้ํา ทาง

และสะพานขามลําน้ํา

และสิ่งกอสรางอื่น ๆ ที่

เกี่ยวเนื่องกับการอุปโภค

 บริโภค และการเกษตร 

ไดรับการพัฒนา การ

บํารุงดูแล นําไปสูการใช

ประโยชน จํานวนอยาง

นอย ๒๐ แหลง

20 20 40

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 

เสริมสรางความมั่นคงใน

การพัฒนาคน และชุมชน

อยางมีคุณภาพตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1. รอยละ 70 ผูเขารวม

อบรมไดรับความรูความ

เขาใจในการดําเนินงาน

หนวยงานบริการ

สาธารณสุข

70 70 70

2. รอยละ 70 จํานวน

สุนัขจรจัดไดรับการ

ปองกันโรคและจัดสวัสดิ

ภาพสัตว อยางเหมาะสม

70 70 70

2. สงเสริมและ

พัฒนาระบบ

การศึกษา    

รอยละ 90 ของ

เยาวชนมีความสนใจ

เขาศึกษาตอในสาขา

ตางๆที่สนใจ

90 90 90

3. สงเสริมและ

พัฒนาดานศาสนา 

วัฒนธรรม และ

ประเพณี      

รอยละ 80 ของ

นักเรียน นักศึกษา 

และประชาชน 

มีความรูเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมและ

ประวัติศาสตรของ

จังหวัดนครราชสีมา

80 80 80

1.สงเสริมและพัฒนา

ระบบการสาธารณสุข



แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

หน้า ๗๕

พ.ศ. 

๒๕๖๑

(๕)

พ.ศ. 

๒๕๖๒

พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. 

๒๕๖๔

พ.ศ. 

๒๕๖๕

พ.ศ. ๒๕๖๑-

๒๕๖๕

(๖)

คาเปาหมายประเด็นการพัฒนา

(๒)

แผนงาน

(๓)

ตัวชี้วัดของแผนงาน

(๔)

4. สงเสริมและ

พัฒนาบริการภาครัฐ

ดานอื่นๆ

รอยละ 80 ของผูเขารวม

โครงการ เกิดเครือขาย

ดูแลและปองกันชีวิต

และทรัพยสินของคนใน

ชุมชนและหมูบาน

80 80 80

5. สงเสริมและพัฒนา

 หมูบานลาหลัง 

ครัวเรือนที่ไมผาน

เกณฑ จปฐ.

รอยละของประชากร 

ที่อยูใตเสนความยากจน
5 5 5

6. สรางความรูความ

เขาใจถึงความสําคัญ

ของสถาบันชาติ 

ศาสนา และ

พระมหากษัตริย      

ใหประชาชนไดรับรู

รับทราบ

รอยละ 10 ของ

ผูเขารวมกิจกรรม

เสริมสรางความรูความ

เขาใจถึงความสําคัญของ

สถาบันหลักของชาติ

10 10 10

 7. สงเสริม พัฒนา

อาชีพ ตามแนวทาง

โครงการอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดําริ และการ

เรียนรูหลักการทรง

งาน

ผูเขารับการฝกอบรม

มีอาชีพและรายได

รอยละ 70

70 70 70

8. สรางระบบ

เครือขายในภาครัฐ 

และภาคประชาชน

ผูเขารวมโครงการ/

กิจกรรมเครือขายการ

ปองกันและแกไขปญหา

ทุกมิติรอยละ 10

10 10 10

9. สงเสริมการสราง

ความปรองดอง

สมานฉันทของ

ประชาชน หรือ

นักเรียน นักศึกษา   

ในจังหวัด

 รอยละ 10 ของ

ผูเขารวมกิจกรรม

เสริมสรางความรูความ

เขาใจถึงความสําคัญของ

สถาบันหลักของชาติ

10 10 10

10. สงเสริมในการ

ใหความรู และการมี

สวนรวมของทุกภาค

สวน

รอยละ 80 ของผูเขารวม

โครงการ เกิดเครือขาย

ดูแลและปองกันชีวิต

และทรัพยสินของคนใน

ชุมชนและหมูบาน

80 80 80



แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

หน้า ๗๖

พ.ศ. 

๒๕๖๑

(๕)

พ.ศ. 

๒๕๖๒

พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. 

๒๕๖๔

พ.ศ. 

๒๕๖๕

พ.ศ. ๒๕๖๑-

๒๕๖๕

(๖)

คาเปาหมายประเด็นการพัฒนา

(๒)

แผนงาน

(๓)

ตัวชี้วัดของแผนงาน

(๔)

11. จัดระบบการ

ปองกันปราบปราม

ผูกระทําความผิด

รอยละ 90 ของผูเขารับ

การอบรมสรางภูมิคุมกัน

และปองกันยาเสพติด

90 90 90

12. สรางระบบ

เครือขายการทํางาน

เฝาระวัง

รอยละ 80 ของผูเขารวม

โครงการ เกิดเครือขาย

ดูแลและปองกันชีวิต

และทรัพยสินของคนใน

ชุมชนและหมูบาน

80 80 80

13. สงเสริมการ

เตรียมความพรอม

เพื่อปองกันและลด

ผลกระทบจากสา

ธารณภัย

มีกิจกรรมการเตรียม

ความพรอมเพื่อปองกัน

และลดผลกระทบจากสา

ธารณภัย อยางนอย 1 

กิจกรรม

1 1 2

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 

ยกระดับบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมใหเกิดสมดุล

และยั่งยืน

1. สงเสริมการ

อนุรักษ ฟนฟู การ

ปองกันและการใช

ประโยชนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ทรัพยากรปาไม และ

สัตวปา

1. จํานวนพื้นที่ปาไม

เพิ่มขึ้น (ฐานป 

2557 จํานวน 

1,920,525 ไร)

0.05 0.05 0.1

2. สงเสริมใหมีการ

บริหารจัดการน้ํา

ในเขตและนอกเขต

ชลประทาน

2. มีปริมาณน้ํา

ตนทุนเพิ่มขึ้น (รอย

ละ)

3 3 6

3. เพิ่มความสามารถ

ในการบริหารจัดการ

ขยะ และรณรงคให

ทุกภาคสวนรวม

สํานึกรับผิดชอบตอ

สังคมเกี่ยวกับการลด

ปริมาณขยะ

3. ปริมาณขยะไดรับ

การจัดการอยาง

ถูกตอง รอยละ 80 

(ของขอมูลระบบ

สารสนเทศ กรม

สงเสริมการปกครอง

สวนทองถิ่น)

75 80 80

4. หนวยราชการ

ในจังหวัดประหยัด

พลังงานไมนอยกวา 

รอยละ 10

5 5 10

5. สงเสริมใหมีการ

ใชพลังงานอยางมี

ประสิทธิภาพ

10 10 10

4. สงเสริมการ

รณรงคประหยัด

พลังงานและสงเสริม

การใชพลังงานสะอาด



แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

หน้า ๗๗

พ.ศ. 

๒๕๖๑

(๕)

พ.ศ. 

๒๕๖๒

พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. 

๒๕๖๔

พ.ศ. 

๒๕๖๕

พ.ศ. ๒๕๖๑-

๒๕๖๕

(๖)

คาเปาหมายประเด็นการพัฒนา

(๒)

แผนงาน

(๓)

ตัวชี้วัดของแผนงาน

(๔)

5. สงเสริมการมีสวน

รวมการจัดการน้ําเสีย

 และสงเสริมพัฒนา

ฟนฟู ลําน้ํา คู คลอง

สาธารณะ

8. ลําน้ํา คู คลอง 

สาธารณะ ไดรับการ

สงเสริม ฟนฟู อยาง

นอย 1 ลําน้ํา

1 1 2

6. สงเสริมการให

ความรู สราง

จิตสํานึกประชาชน 

ไดตระหนักถึงคุณคา 

และประโยชนอนุรักษ

 ฟนฟู 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม

9. กลุมเปามาย

ที่ไดรับการพัฒนา

การเรียนรูมีความรู

ความเขาใจ ไมนอย

กวารอยละ 80

80 80 80

ประเด็นการพัฒนาที่ 6 

ยกระดับการบริหารจัดการ

ภาครัฐรองรับ

การพัฒนาเมืองและ

สังคมคุณภาพสูง 

(SMARTCity/ MICE City/ 

Art City / Safe City)

1. พัฒนาการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

โครงสรางเมือง

คุณภาพสูง และ

กําลังคนทุกภาคสวน

 ดวยองคความรู 

เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม

รอยละความพึง

พอใจของผูรับบริการ

ในการใหบริการ

ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 

และเอกชน

80 80 80



แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

หน้า ๗๘

แบบ จ.๑ (โครงการ)

 

แผนงาน/โครงการ

(๗)

แหลง งปม.

(๘)

ยุทธศาสตร

ชาติ

(๙)

หนวยดําเนินการ

(๑๐)
พ.ศ. 

๒๕๖๑

พ.ศ. 

๒๕๖๒

พ.ศ.

๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

แผนงานที่ 1 - 4

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคม ขนสง และการบริหารจัดการ      1,262,698,000        1,578,000,000        2,840,698,000 

กิจกรรมหลักที่ ๑ กอสราง 

ซอมแซม ปรับปรุง พัฒนา 

ยกระดับเสนทางคมนาคม 

ขนสง และการบริหารจัดการ 

(โลจิสติกส)

1 2 แขวงทางหลวง

ชนบทนครราชสีมา

 แขวงทางหลวง

นครราชสีมาที่ 1 -

 3 และหนวยงาน

อื่นที่เกี่ยวของ

      1,232,855,000         1,500,000,000 2,732,855,000         

กิจกรรมหลักที่ ๒ พัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษนครราชสีมา 

ทาเรือบกนครราชสีมา (KORAT

 Dry Port) และศูนยกระจาย

สินคา (ICD)

1 2 มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครราชสีมา, 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมง

คงอีสาน 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี

สํานักงานจังหวัด

นครราชสีมา และ

หนวยงานอื่นที่

เกี่ยวของ

           23,000,000              50,000,000 73,000,000              

 กิจกรรมหลักที่ ๓ พัฒนา

การศึกษา การเรียนรูดานการ

คมนาคม สรางโอกาสและ

พัฒนาฝมือใหกับผูอยูในวัย

แรงงานและผูประกอบการ

1 2 สํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด

นครราชสีมา 

สถาบันพัฒนา

ฝมือแรงงาน 5 

นครราชสีมา 

มหาวิทยาลัย 

วิทยาลัย ในพื้นที่

จังหวัดนครราชสีมา

             6,843,000              23,000,000 29,843,000              

กิจกรรมหลักที่ 4 สงเสริมและ

พัฒนาความสัมพันธ และความ

รวมมือดานการคา การลงทุน 

เศรษฐกิจ และความสัมพันธ

ระหวางประเทศเมืองพี่เมืองนอง

1 2 สํานักงานจังหวัด

นครราชสีมา

               5,000,000 5,000,000                

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการคาการลงทุนและเศรษฐกิจ

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดําเนินการ (11)

เปาหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา : 
ศูนยกลางโครงขายคมนาคมและการทองเที่ยวของภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง

จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565)



แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

หน้า ๗๙

แผนงาน/โครงการ

(๗)

แหลง งปม.

(๘)

ยุทธศาสตร

ชาติ

(๙)

หนวยดําเนินการ

(๑๐)
พ.ศ. 

๒๕๖๑

พ.ศ. 

๒๕๖๒

พ.ศ.

๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดําเนินการ (11)

แผนงานที่ 1 - 4

1 โครงการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวและกีฬา      -       -        -           345,160,000        1,705,000,000        2,050,160,000 

กิจกรรมหลักที่ ๑ การพัฒนา

แหลงทองเที่ยว สนามกีฬา 

รวมทั้งกิจกรรมการทองเที่ยว

และกีฬา

1 2 สํานักงานการ

ทองเที่ยวและกีฬา

จังหวัดนครราชสีมา 

การทองเที่ยวแหง

ประเทศไทย 

สํานักงาน

นครราชสีมา การ

กีฬาแหงประเทศไทย

 สํานักงาน

นครราชสีมา  

สํานักงานโยธาธิการ

และผังเมืองจังหวัด

นครราชสีมา สวน

ราชการ หนวยงานอื่น

 และอําเภอที่เกี่ยวของ

        153,700,000            155,000,000 308,700,000           

2 2 กระทรวง/กรม            460,000,000 460,000,000           

3 2 อปท.ในพื้นที่จังหวัด

นครราชสีมา
           338,000,000 338,000,000           

กิจกรรมหลักที่ ๒ การพัฒนา

ระบบบริหารจัดการการ

ทองเที่ยว กีฬา และเครือขาย

1 2 สํานักงานการ

ทองเที่ยวและกีฬา

จังหวัดนครราชสีมา 

การทองเที่ยวแหง

ประเทศไทย 

สํานักงาน

นครราชสีมา การ

กีฬาแหงประเทศไทย

 สํานักงาน

นครราชสีมา  

สํานักงานโยธาธิการ

และผังเมืองจังหวัด

นครราชสีมา สวน

ราชการ หนวยงานอื่น

 และอําเภอที่เกี่ยวของ

      -              64,590,000            100,000,000 164,590,000           

2 2 กระทรวง/กรม            372,000,000 372,000,000           

กิจกรรมหลักที่ ๓ การสงเสริม

และพัฒนาสินคาและบริการ 

ดานการทองเที่ยว กีฬา และ

เครือขาย

1 2 สํานักงานการ

ทองเที่ยวและกีฬา

จังหวัดนครราชสีมา 

การทองเที่ยวแหง

ประเทศไทย 

สํานักงาน

นครราชสีมา การ

กีฬาแหงประเทศไทย

 สํานักงาน

นครราชสีมา  

สํานักงานโยธาธิการ

และผังเมืองจังหวัด

นครราชสีมา สวน

ราชการ หนวยงานอื่น

 และอําเภอที่เกี่ยวของ

           18,370,000              50,000,000 68,370,000              

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ยกระดับการทองเที่ยวที่หลากหลายเชื่อมตอภาคและภูมิภาค
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดําเนินการ (11)

กิจกรรมหลักที่ 4 การ

พัฒนาการตลาดและ

ประชาสัมพันธการทองเที่ยว 

กีฬา และเครือขาย

1 2 สํานักงานการ

ทองเที่ยวและกีฬา

จังหวัดนครราชสีมา 

การทองเที่ยวแหง

ประเทศไทย 

สํานักงาน

นครราชสีมา การ

กีฬาแหงประเทศไทย

 สํานักงาน

นครราชสีมา  

สํานักงานโยธาธิการ

และผังเมืองจังหวัด

นครราชสีมา สวน

ราชการ หนวยงานอื่น

 และอําเภอที่เกี่ยวของ

        106,500,000            100,000,000 206,500,000           

กิจกรรมหลักที่ 5 บริหาร

จัดการอุทยานธรณีโคราชสู

อุทยานธรณีโลกยูเนสโก

1 2 สํานักงานการ

ทองเที่ยวและกีฬา

จังหวัดนครราชสีมา 

การทองเที่ยวแหง

ประเทศไทย 

สํานักงาน

นครราชสีมา การ

กีฬาแหงประเทศไทย

 สํานักงาน

นครราชสีมา  

สํานักงานโยธาธิการ

และผังเมืองจังหวัด

นครราชสีมา สวน

ราชการ หนวยงานอื่น

 และอําเภอที่เกี่ยวของ

             2,000,000              50,000,000 52,000,000              

2 2 กระทรวง/กรม              80,000,000 80,000,000              

แผนงานที่ 1 - 2 -                               

        933,800,000        2,989,500,000 3,923,300,000       

 กิจกรรมหลักที่ ๑ สงเสริม

การรวมกลุมอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศจังหวัดนครราชสีมา

1 2 สํานักงาน

อุตสาหกรรม

จังหวัด

นครราชสีมา และ

หนวยงานอื่นที่

เกี่ยวของ

           63,000,000              65,000,000 128,000,000           

กิจกรรมหลักที่ ๒ การพัฒนา

นวัตกรรมและเชื่อมโยง

เครือขายการผลิตผาไหมและ

ผลิตภัณฑ

จากไหมสูสากล

1 2 มหาวิทยาลัยใน

พื้นที่สํานักงาน

อุตสาหกรรม

จังหวัด

นครราชสีมา  

และหนวยงานอื่น

ที่เกี่ยวของ

             8,600,000                9,000,000 17,600,000              

กิจกรรมหลักที่ ๓ การบริหาร

จัดการน้ํา สิ่งกอสรางแหลงกัก

เก็บน้ํา รวมทั้งระบบผันน้ํา/สง

น้ํา ทางและสะพานขามลําน้ํา

และสิ่งกอสรางอื่น ๆ ที่

เกี่ยวเนื่องกับการอุปโภค 

บริโภค และการเกษตร

1 2 โครงการ

ชลประทานที่ 8 

โครงการ

ชลประทาน

นครราชสีมา 

หนวยงานอื่น และ

อําเภอที่เกี่ยวของ

        718,000,000         1,100,000,000 1,818,000,000         

2 2 กระทรวง/กรม         1,450,000,000 1,450,000,000         

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ พัฒนานวัตกรรมการผลิตการแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร และอุตสาหกรรมปลอดภัย Food 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดําเนินการ (11)

กิจกรรมหลักที่ 4 การสงเสริม

พัฒนาคุณภาพ เพิ่มผลผลิต

มูลคาสินคาเกษตรและสินคา

จากสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรเพื่อ

การพัฒนาที่ยั่งยืน

1 2 มหาวิทยาลัย

ในพื้นที่จังหวัด

นครราชสีมา 

หนวยงานอื่น ๆ  

และอําเภอที่

เกี่ยวของ

           72,000,000            125,000,000 197,000,000           

กิจกรรมหลักที่ 5 การพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรของรัฐ 

เกษตรกร  ประชาชนผูอยูในวัย

แรงงาน ผูประกอบการ และ

เกษตรกรรุนใหมสูภาคเกษตร

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิ

ปญญาชาวบาน หลักวิชาการ 

เทคโนโลยี นวัตกรรม ในยุค

ดิจิทัล

1 2 มหาวิทยาลัยใน

พื้นที่จังหวัด

นครราชสีมา 

หนวยงานอื่น ๆ  

และอําเภอที่

เกี่ยวของ

             8,400,000                8,500,000 16,900,000              

กิจกรรมหลักที่ 6 การแปรรูป

ผลผลิตการเกษตรและสราง

มูลคาเพิ่ม ดวยเทคโนโลยี และ

นวัตกรรมเพื่อยกระดับสินคา

เกษตรสูสากล

1 2 มหาวิทยาลัยใน

พื้นที่จังหวัด

นครราชสีมา 

หนวยงานอื่น ๆ  

และอําเภอที่

เกี่ยวของ

           22,000,000            131,000,000 153,000,000           

กิจกรรมหลักที่ 7 การตอยอด

ผลผลิตทางการเกษตร พลังงาน

 และของเสียสูผลิตภัณฑ

ชีวภาพและผลิตภัณฑแปรรูป

เพื่อเขาสู BCG Economy

1 2 มหาวิทยาลัย

ในพื้นที่จังหวัด

นครราชสีมา 

หนวยงานอื่น ๆ  

และอําเภอที่

เกี่ยวของ

             1,800,000                2,000,000 3,800,000                

กิจกรรมหลักที่ 8 การยกระดับ

มาตรฐานสินคาเกษตร สู

มาตรฐานเกษตรอินทรีย และ

อาหารปลอดภัย

1 2 มหาวิทยาลัย

ในพื้นที่จังหวัด

นครราชสีมา 

หนวยงานอื่น ๆ  

และอําเภอที่

เกี่ยวของ

           18,000,000              20,000,000 38,000,000              

กิจกรรมหลักที่ 9 การพัฒนา

วิสาหกิจเพื่อสังคมดานเกษตร

อาหาร และอื่นๆ

1 2 มหาวิทยาลัย

ในพื้นที่จังหวัด

นครราชสีมา 

หนวยงานอื่น ๆ  

และอําเภอที่

เกี่ยวของ

           22,000,000              79,000,000 101,000,000           

แผนงานที่ 1 - 13 -                               

        149,040,000           325,200,000           474,240,000 

กิจกรรมหลักที่ ๑ สงเสริมและ

พัฒนาการดูแลสุขภาพ การ

รักษาผูปวย ทุกชวงวัย ดวย

องคความรู และเทคโนโลยี

1 1,4  สํานักงานพัฒนา

สังคมและความมั่นคง

ของมนุษยสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด

นครราชสีมา 

สวนราชการ 

หนวยงานอื่น และ

อําเภอที่เกี่ยวของ

           47,500,000              40,000,000 87,500,000              

๑.โครงการเสริมสรางความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมีคุณภาพ

ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 เสริมสรางความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดําเนินการ (11)

กิจกรรมหลักที่ ๒ สงเสริมและ

พัฒนาการ ศึกษา ทุกชวงวัย 

ดวยองคความรู เทคโนโลยี 

หรือนวัตกรรม

1 1,4  สํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด

นครราชสีมา

สํานักงานแรงงาน

จังหวัด

นครราชสีมา

สํานักงาน

สาธารณสุข

จังหวัด

นครราชสีมา 

สวนราชการ 

หนวยงานอื่น และ

อําเภอที่เกี่ยวของ

           31,000,000            120,000,000 151,000,000           

กิจกรรมหลักที่ ๓ สงเสริมและ

พัฒนาดานศาสนา วัฒนธรรม 

และประเพณี

1 1,4 มหาวิทยาลัยใน

พื้นที่จังหวัด

นครราชสีมา 

หนวยงานอื่น ๆ  

และอําเภอที่

เกี่ยวของ

             8,000,000                8,000,000 16,000,000              

กิจกรรมหลักที่ 4 สงเสริมและ

พัฒนาการใหบริการของภาครัฐ

 ดวยองคความรู เทคโนโลยี 

หรือนวัตกรรม

1 1,4  สํานักงาน

ยุติธรรมจังหวัด

นครราชสีมา

สํานักงานบังคับ

คดีจังหวัด

นครราชสีมา 

หนวยงานอื่น และ

อําเภอที่เกี่ยวของ

                240,000                1,200,000 1,440,000                

กิจกรรมหลักที่ 5 การสงเสริม

หลักเศรษฐกิจพอเพียงสูการ

พัฒนาที่ยั่งยืน

1 1,4  สํานักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัด

นครราชสีมา สวน

ราชการ 

หนวยงานอื่น และ

อําเภอที่เกี่ยวของ

           11,500,000              12,000,000 23,500,000              

2 1,5 กระทรวง/กรม                1,000,000 1,000,000                

 กิจกรรมหลักที่ 6 การสราง

ความรูความเขาใจ การ

ประชาสัมพันธ/การเผยแผ/การ

เทิดทูนและธํารงไวซึ่งสถาบัน

หลักของชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย

1 1,4 กองอํานวยการ

รักษาความมั่นคง

ภายในจังหวัด

นครราชสีมา, 

สํานักงานจังหวัด

นครราชสีมา ที่ทํา

การปกครอง

จังหวัด หนวยงาน

อื่น และอําเภอที่

เกี่ยวของ

             5,600,000              10,000,000 15,600,000              

 กิจกรรมหลักที่ 7 การพัฒนา

อาชีพ ตามแนวทางโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ และ

การเรียนรูหลักการทรงงาน

1 1,4 มณฑลทหารบกที่

 21 หนวยงานอื่น

 และอําเภอที่

เกี่ยวของ

             5,500,000              10,000,000 15,500,000              
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดําเนินการ (11)

 กิจกรรมหลักที่ 8 การสราง

ระบบเครือขายในภาครัฐ และ

ภาคประชาชน

1 1,4 มณฑลทหารบกที่

 21 หนวยงานอื่น

 และอําเภอที่

เกี่ยวของ

             5,000,000              10,000,000 15,000,000              

 กิจกรรมหลักที่ 9 การจัด 

ระบบการปองกันปราบปราม

ผูกระทําความผิด และการสราง

เครือขายดานการรักษาความ

ปลอดภัย และการชวยเหลือ

ประชาชน

1 1,4 ตํารวจภูธรจังหวัด

นครราชสีมา, 

ที่ทําการปกครอง

จังหวัด

นครราชสีมา 

หนวยงานอื่น และ

อําเภอที่เกี่ยวของ

           25,500,000              26,000,000 51,500,000              

กิจกรรมหลักที่ ๑๐ เสริมสราง

ความมั่นคงและความปลอดภัย

ภัยในชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชน

1 1,4 ตํารวจภูธรจังหวัด

นครราชสีมา, 

ศูนยปองกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย เขต 5 

นครราชสีมา 

หนวยงานอื่น และ

อําเภอที่เกี่ยวของ

             9,200,000              20,000,000 29,200,000              

2 1,4 กระทรวง/กรม              67,000,000 67,000,000              

แผนงานที่ 1 - 6 -                               

          83,810,000        3,772,000,000 3,855,810,000       

กิจกรรมหลักที่ ๑ การอนุรักษ 

ฟนฟู ทรัพยากร ธรรมชาติ

สิ่งแวดลอม ทรัพยากรปาไม 

และสัตวปา

1 5  สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

จังหวัด

นครราชสีมา 

มหาวิทยาลัยใน

พื้นที่ สวนราชการ

 หนวยงานอื่น 

และอําเภอที่

เกี่ยวของ

           63,000,000              60,000,000 123,000,000           

กิจกรรมหลักที่ ๒ การบริหาร

จัดการน้ําในเขตและนอกเขต

ชลประทาน

1 5 มหาวิทยาลัยใน

พื้นที่ หนวยงาน

ชลประทาน 

หนวยงานอื่น และ

อําเภอที่เกี่ยวของ

             2,000,000            100,000,000 102,000,000           

2 5 กระทรวง/กรม            120,000,000 120,000,000           

กิจกรรมหลักที่ ๓ การบริหาร

จัดการขยะ 

1 5 มหาวิทยาลัยใน

พื้นที่ หนวยงานอื่น

 และอําเภอที่

เกี่ยวของ

      -                3,200,000              10,000,000 13,200,000              

๑. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดสมดุลและยั่งยืน
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กิจกรรมหลักที่ 4 การรณรงค

ประหยัดพลังงาน และสงเสริม

การใชพลังงานสะอาด

1 5  สํานักงาน

พลังงานจังหวัด

นครราชสีมา  

มหาวิทยาลัยใน

พื้นที่ หนวยงานอื่น

 และอําเภอที่

เกี่ยวของ

             2,200,000                5,000,000 7,200,000                

กิจกรรมหลักที่ 5. การมีสวน

รวมในการจัดการ น้ําเสีย และ

สงเสริมพัฒนา ฟนฟู ลําน้ํา คู

คลอง สาธารณะ

1 5  สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

จังหวัด

นครราชสีมา 

มหาวิทยาลัยใน

พื้นที่ สวนราชการ

 หนวยงานอื่น 

และอําเภอที่

เกี่ยวของ

             8,200,000              30,000,000 38,200,000              

2 5 กระทรวง/กรม         3,437,000,000         3,437,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 6 พัฒนา การ

เรียนรูในการรักษาธรรมชาติ 

สิ่งแวดลอม สรางความสมดุล

และยั่งยืน

1 5  สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

จังหวัด

นครราชสีมา 

มหาวิทยาลัยใน

พื้นที่ สวนราชการ

 หนวยงานอื่น 

และอําเภอที่

             5,210,000              10,000,000 15,210,000              

แผนงานที่ 1 -                               

        355,000,000        1,655,000,000 2,010,000,000       

กิจกรรมหลักที่ ๑ พัฒนาและ

เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ กําลังคนทั้งบุคลากร

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา

สังคม และสถาบันการศึกษา

1 6 สํานักงานจังหวัด

นครราชสีมา

มหาวิทยาลัยใน

พื้นที่ สวนราชการ

 หนวยงานอื่น 

และอําเภอที่

เกี่ยวของ

        200,000,000            200,000,000 400,000,000           

กิจกรรมหลักที่ ๒ ยกระดับ

โครงสรางองคกรทุกภาคสวน 

มูงสู เมืองคุณภาพสูง ที่มีความ

หลากหลาย เมืองอัจฉริยะ 

(SMART City) เมืองแหงไมซ 

(MICE City) เมืองแหงศิลปะ 

(Art City) เมืองแหงความ

1 6 มหาวิทยาลัยใน

พื้นที่ สวนราชการ

 หนวยงานอื่น 

และอําเภอที่

เกี่ยวของ

        150,000,000            150,000,000 300,000,000           

2 6 กระทรวง/กรม         1,300,000,000 1,300,000,000         

๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาโครงสราง

เมืองคุณภาพสูง และกําลังคนทุกภาคสวน

ประเด็นการพัฒนาที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMARTCity/ MICE City/ Art City / Safe City)
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กิจกรรมหลักที่ ๓ สงเสริมและ

สนับสนุนการปฏิบัติงาน การ

ตรวจติดตาม และการ

ประเมินผลตามนโยบายรัฐบาล

1 6 มหาวิทยาลัยใน

พื้นที่ สวนราชการ

 หนวยงานอื่น 

และอําเภอที่

เกี่ยวของ

             5,000,000                5,000,000 10,000,000              

คาใชจายในการบริหารงาน

จังหวัด/กลุมจังหวัดแบบ

บูรณาการ

1 6 สํานักงานจังหวัด

นครราชสีมา

          10,000,000             10,000,000 20,000,000            

รวมทั้งสิ้น      3,139,508,000      12,034,700,000      15,174,208,000 
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แบบ จ.๑-๑ 
                                                                                                                  (Project Brief รายโครงการ) 

 

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด 

 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 

 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1  สรางเสริมระบบโครงสรางพ้ืนฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต 

และเพ่ิมขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

แผนงาน    

       1. สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

       2. สงเสริม พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครราชสีมา ทาเรือบกนครราชสีมา (KORAT Dry Port)  

และศูนยกระจายสินคา (ICD 

       3. สงเสริม พัฒนาการศึกษา การเรียนรูดานการคมนาคม สรางโอกาสและพัฒนาฝมือกำลังคน 

       4. สงเสริมและพัฒนาความสัมพันธ และความรวมมือดานการคา การลงทุน เศรษฐกิจ และความสัมพันธ

ระหวางประเทศเมืองพ่ีเมืองนอง 
 

หัวขอ รายละเอียด 

๑. ชื่อโครงการ     โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการคมนาคม ขนสง และ

การบริหารจัดการ 

๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล       จังหวัดนครราชสีมา กำหนดเปาหมายการพัฒนา 

“ศูนยกลางโครงขายคมนาคมและการทองเท่ียวของ

ภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม สังคม

คุณภาพสูง” ดังนั้น เพ่ือใหบรรลุเปาหมายการพัฒนา 

ดังกลาวขางตน โดยเฉพาะเรื่อง ศูนยกลางโครงขาย

คมนาคมของภูมิภาค จังหวัดจึงไดจัดทำโครงการนี้ข้ึน 

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ ในการแขงขันดานการคา  

การลงทุนและเศรษฐกิจ เพ่ือขยายอัตราการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจ และกระจายรายไดใหจังหวัด เพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพการคมนาคม การขนสงกระจายสินคา และ

พัฒนาการเชื่อมตอกับการเดินทางตอเนื่องหลายรูปแบบ 
และเพ่ือพัฒนาระบบโครงขายคมนาคมรองเชื่อมโยงกับ

โครงขายคมนาคมหลักตอเชื่อมกับภาคและภูมิภาค 

การบริการสาธารณะ  
3.  วัตถุประสงคของโครงการ 1. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ ในการแขงขันดานการคา 

การลงทุนและเศรษฐกิจ 
2. เพ่ือขยายอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ

กระจายรายไดใหจังหวัด 
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หัวขอ รายละเอียด 

3. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการคมนาคม การขนสงกระจาย

สินคา และพัฒนาการเชื่อมตอกับการเดินทางตอเนื่อง

หลายรูปแบบ 

4. เพ่ือพัฒนาระบบโครงขายคมนาคมรองเชื่อมโยงกับ

โครงขายคมนาคมหลักตอเชื่อมกับภาคและภูมิภาค 

การบริการสาธารณะ  

4. ตัวชีว้ัดและคาเปาหมาย 1. รอยละรายไดเฉลี่ยของประชากรในจังหวัดเพ่ิมข้ึน 

2. รอยละของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดเพ่ิมข้ึน (%) 

3. อัตราคาขนสงและกระจายสินคาลดลง (%) 

4. เวลาท่ีประหยัดไดจากการเดินทางบนระบบทาง 

(หนวย : นาที)  

5. คะแนนคุณภาพของโครงสรางพ้ืนฐานทางถนนของ

ประเทศไทย โดย World Economic Forum  (หนวย : 

คะแนน (1 - 7)  

6. รอยละความสำเร็จของความรวมมือและแลกเปลี่ยน 

อยางนอย 1 ดาน ไดแก ดานการศึกษา ดานการคา 

การลงทุน หรือดานการทองเท่ียวและศิลปวัฒนธรรม 

5. พ้ืนท่ีเปาหมาย 32 อำเภอในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา 
6. กิจกรรมหลัก  
กิจกรรมหลักท่ี 1  

 

 

งบประมาณ   
ผูรับผิดชอบ  
 

    กอสราง ซอมแซม ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับ

เสนทางคมนาคม ขนสง และการบริหารจัดการ 

(โลจิสติกส) 

1,500,000,000 บาท 
แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา แขวงทางหลวง
นครราชสีมาท่ี 1 - 3 และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
ท่ีทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอในพ้ืนท่ีจังหวัด
นครราชสีมา 

กิจกรรมหลักท่ี 2 

 

  

งบประมาณ   
ผูรับผิดชอบ  

พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครราชสีมา ทาเรือบก
นครราชสีมา (KORAT Dry Port) และศูนยกระจาย
สินคา (ICD)     
50,000,000 บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคงอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
สุรนารีสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา และหนวยงานอ่ืน 
ท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรมหลักท่ี 3  
 

พัฒนาการศึกษา การเรียนรูดานการคมนาคม  
สรางโอกาสและพัฒนาฝมือใหกับผูอยูในวัยแรงงาน 
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หัวขอ รายละเอียด 

 
งบประมาณ    
ผูรับผิดชอบ  

และผูประกอบการ 
23,000,000 บาท  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา สถาบันพัฒนา
ฝมือแรงงาน 5 นครราชสีมา มหาวิทยาลัย วิทยาลัย 
ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา  

กิจกรรมหลักท่ี 4 
 
 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

สงเสริมและพัฒนาความสัมพันธ และความรวมมือดาน
การคา การลงทุน เศรษฐกิจ และความสัมพันธระหวาง
ประเทศเมืองพ่ีเมืองนอง 
5,000,000 บาท 
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา  
สำนักงานพาณิชยจังหวัดนครราชสีมา 

7. หนวยงานดำเนินงาน      สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา เปนหนวยดำเนินงาน
หลัก มหาวิทยาลัย หนวยงานอ่ืน และอำเภอ เปนหนวย
ดำเนินงานรอง 

8. ระยะเวลาในการดำเนินงาน ภายในปงบประมาณ พ.ศ.2565 
9. งบประมาณ 1,578,000,000 บาท 
10. ผลผลิต (Output)     เกิดการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 

สงเสริม พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครราชสีมา  

ทาเรือบกนครราชสีมา (KORAT Dry Port) และ 

ศูนยกระจายสินคา (ICD) สงเสริม พัฒนาการศึกษา  

การเรียนรูดานการคมนาคม สรางโอกาสและพัฒนา

ฝมือกำลังคน     

    มีการเยี่ยมเยือนระหวางคณะผูบริหารของสวน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน หรือนักธุรกิจ/ผู

ประกอบกิจการของมณฑลเสฉวนและนครราชสีมา ใน

การเขารวมงานมหกรรมหรืองานเทศกาลประจำปตางๆ 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (Outcome)      ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความสะดวกสบายในการ

คมนาคมประหยัดเวลาในการเดินทาง มีรายไดเพ่ิมข้ึน  
ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดเพ่ิมข้ึน อัตราคาขนสง

และกระจายสินคาลดลง  

     เกิดความรวมมือ/แลกเปลี่ยนความรูดานการ

ทองเท่ียวและศิลปวัฒนธรรม  ดานการคาการลงทุน 

และดานการศึกษาของท้ัง 2 ฝาย   
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แบบ จ.๑-๑ 
                                                                                                                  (Project Brief รายโครงการ) 

 

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด 

 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 

 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 2  ยกระดับการทองเท่ียว ท่ีหลากหลายเช่ือมตอภาคและภูมิภาค 

แผนงาน    

     1. เสริมสรางและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกแหลงทองเท่ียวท่ีหลากหลาย 

      2. เสริมสรางและพัฒนาสินคา และบริการเก่ียวกับแหลงทองเท่ียวใหมีมูลคาเพ่ิมข้ึน  

      3. สงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการทองเท่ียวและกีฬาสูมาตรฐานสากล 

      4. สงเสริมและประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว 
 

หัวขอ รายละเอียด 

๑. ชื่อโครงการ     โครงการพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวและกีฬา 

๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล       จังหวัดนครราชสีมา กำหนดเปาหมายการพัฒนา 

“ศูนยกลางโครงขายคมนาคมและการทองเท่ียวของ

ภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม สังคม

คุณภาพสูง” ดังนั้น เพ่ือใหบรรลุเปาหมายการพัฒนา 

ดังกลาวขางตน โดยเฉพาะเรื่อง ศูนยกลางการทองเท่ียว

ของภูมิภาค จังหวัดจึงไดจัดทำโครงการนี้เพ่ือเพ่ิม 

ขีดความสามารถ ในการแขงขันดานการทองเท่ียว 

และเพ่ือขยายอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

3.  วัตถุประสงคของโครงการ 1. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ ในการแขงขัน 

    ดานการทองเท่ียว 

2. เพ่ือขยายอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

4. ตัวชีว้ัดและคาเปาหมาย 1. จำนวนนักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน รอยละ 5 

2. รายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน รอยละ ๕ 

3. ไดรับการประกาศเปนเมืองมรดกยูเนสโก 

5. พ้ืนท่ีเปาหมาย 32 อำเภอในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา 
6. กิจกรรมหลัก  
กิจกรรมหลักท่ี 1  

 

งบประมาณ   
ผูรับผิดชอบ  
 

การพัฒนาแหลงทองเท่ียว สนามกีฬา รวมท้ังกิจกรรม
การทองเท่ียวและกีฬา     
(1) งบจังหวัด 155,000,000 บาท 
สำนักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา 
การทองเท่ียวแหงประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา 
การกีฬาแหงประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา  
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หัวขอ รายละเอียด 

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา 
สวนราชการ หนวยงานอ่ืน และอำเภอท่ีเก่ียวของ 

(2) งบกระทรวง/กรม 460,000,000 บาท  
กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กรมโยธาธิการและ   
ผังเมือง กระทรวงมหาดไทย กรมการศาสนา และอ่ืน ๆ  

(3) อปท.ในพ้ืนท่ี 338,000,000 บาท  
อปท.ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสึมา 

รวม 3 แหลงงบประมาณ 953,000,000 บาท 
กิจกรรมหลักท่ี 2 

  

งบประมาณ   
ผูรับผิดชอบ  

การพัฒนาระบบบริหารจัดการการทองเท่ียว กีฬา และ
เครือขาย 
(1) งบจังหวัด 100,000,000 บาท 
สำนักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา 
การทองเท่ียวแหงประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา 
การกีฬาแหงประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา 
สวนราชการ หนวยงานอ่ืน และอำเภอท่ีเก่ียวของ 

(2) งบกระทรวง/กรม 372,000,000 บาท 
กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กรมโยธาธิการและ    
ผังเมือง กระทรวงมหาดไทย และอ่ืน ๆ 

รวม 2 แหลงงบประมาณ 472,000,000 บาท 
กิจกรรมหลักท่ี 3  

 

งบประมาณ    
ผูรับผิดชอบ  

การสงเสริมและพัฒนาสินคาและบริการ ดานการ

ทองเท่ียว กีฬา และเครือขาย 

50,000,000 บาท 

สำนักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา 

การทองเท่ียวแหงประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา 

การกีฬาแหงประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา  

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา 

สวนราชการ หนวยงานอ่ืน และอำเภอท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรมหลักท่ี 4  

 

งบประมาณ    
ผูรับผิดชอบ  

การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธการทองเท่ียว 

กีฬา และเครือขาย 

100,000,000 บาท 

สำนักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา 

การทองเท่ียวแหงประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา 

การกีฬาแหงประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา  

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา 
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หัวขอ รายละเอียด 

สวนราชการ หนวยงานอ่ืน และอำเภอท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรมหลักท่ี 5  

 

งบประมาณ    
ผูรับผิดชอบ  
 

บริหารจัดการอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก

ยูเนสโก 

(1) งบจังหวัด 50,000,000 บาท 

สำนักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา 

การทองเท่ียวแหงประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา 

การกีฬาแหงประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา  

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา 

สวนราชการ หนวยงานอ่ืน และอำเภอท่ีเก่ียวของ 

(2) งบกระทรวง/กรม 80,000,000 บาท 
สำนักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา 

การทองเท่ียวแหงประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา 

การกีฬาแหงประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา  

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา 

สวนราชการ หนวยงานอ่ืน และอำเภอท่ีเก่ียวของ 

รวม 130,000,000 บาท 

7. หนวยงานดำเนินงาน สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา เปนหนวยดำเนินงาน
หลัก มหาวิทยาลัย หนวยงานอ่ืน และอำเภอ เปนหนวย
ดำเนินงานรอง 

8. ระยะเวลาในการดำเนินงาน ภายในปงบประมาณ พ.ศ.2565 
9. งบประมาณ 1,705,000,000 บาท  
10. ผลผลิต (Output)     เกิดการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกแหลงทองเท่ียว

ท่ีหลากหลาย เสริมสรางและพัฒนาสินคา และบริการ

เก่ียวกับแหลงทองเท่ียวใหมีมูลคาเพ่ิมข้ึน สงเสริมและ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการทองเท่ียวและ

กีฬาสูมาตรฐานสากล สงเสริมและประชาสัมพันธแหลง

ทองเท่ียว 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (Outcome)   จำนวนนักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน รายไดจากการทองเท่ียว

เพ่ิมข้ึน ประชาชนในพ้ืนท่ีมีรายไดเพ่ิมข้ึน  
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การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 3   พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
แผนงาน  
1. สงเสริมและยกระดับเศรษฐกิจเชิงคุณภาพและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
๒. พัฒนานวัตกรรมเกษตร การแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมสูการพัฒนาท่ียั่งยืน (Food Valley) 

 

หัวขอ รายละเอียด 
๑.  ช่ือโครงการ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตร และอุตสาหกรรมปลอดภัย 

Food Valley 
2.  ความสำคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล 

       จังหวัดนครราชสีมาเปนจังหวัดท่ีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบ
กาวกระโดดดานเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร 
อาหาร และสวนประกอบตาง ๆ ของผลิตภัณฑอาหาร ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กำหนด
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในระยะ ๔ ปท่ีเปนพ้ืนฐานสำหรับ
การพัฒนาตอยอดผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนใหสอดคลองเชื่อมโยงกับ
เปาหมายระยะยาวตามกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป และเกิด
ความยั่งยืนในการพัฒนาพ้ืนท่ีภาคการเกษตร ท้ังนี้ปจจุบันรัฐบาลมีการ
สนับสนุนใหเศรษฐกิจฐานรากมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจเพ่ือสรางรายไดใหกับประเทศ ตามโครงการไทยแลนด ๔.๐ 
เพ่ือกระจายรายไดไปสูประชากรทองถ่ิน  
       ปจจุบันจังหวัดนครราชสีมาไดมุงเนนประเด็นการพัฒนาจังหวัด 
พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัยและ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  โดยมีแผนงาน ประกอบดวย ๑) การสงเสริม
และยกระดับเศรษฐกิจเชิงคุณภาพและการพัฒนาท่ียั่งยืน ๒) การ
พัฒนานวัตกรรมเกษตร การแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัย และ
อุตสาหกรรมสูการพัฒนาท่ียั่งยืน (Food Valley) และ ๓) สงเสริมและ
ยกระดับเศรษฐกิจเชิงคุณภาพและการพัฒนาท่ียั่งยืน จะมีการเชื่อมโยง
กลุมเกษตรกรและผูประกอบการใหเกิดเปนเครือขายท่ีมุงเนนใหมี
การรวมกลุมคลัสเตอรตั้งแตตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ จะ
สามารถชวยสงเสริมและกระตุนใหเกิดความรวมมือกันระหวาง
ผูประกอบการในเศรษฐกิจฐานรากใหเปนคลัสเตอรท่ีเขมแข็ง ในการ
พัฒนาจะเนนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเปนหลักการในการ
ปลูก แปรรูป การตลาด ตลอดจนหวงโซมูลคา เพ่ือใหเกิดการพัฒนา
ศักยภาพของกลุมผูประกอบการเพ่ือสังคมและเกษตรกร สามารถ
ดำเนินธุรกิจและแขงขันไดท้ังในระดับประเทศและตางประเทศได 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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หัวขอ รายละเอียด 
เพ่ือใหจังหวัดนครราชสีมาเปนหนึ่งในเมืองท่ีนำรองในการเปนเมือง
แหงเกษตรและอาหาร (Korat Food Valley City) ของประเทศ
ไทยตามแผนแมบทชาติ ซ่ึงจะนำไปสูเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเชิงพ้ืนท่ีสูประตูระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEEC)  

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตร และอุตสาหกรรม
ปลอดภัย Food Valley จะสามารถชวยผลักดันและพัฒนาไปสูการ
สรางความสามารถในการแขงขัน เนนการยกระดับศักยภาพใน
หลากหลายมิติควบคูกับการขยายโอกาสของประเทศไทยในเวทีโลก   
ท่ีมีการเกษตรสรางมูลคา เพ่ือท่ีจะเปนหนึ่งในจังหวัดท่ีจะพาประเทศ
ไทยบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ เพ่ือใหประเทศไทยเปน
ประเทศท่ีพัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพอยางยั่งยืน 
และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 

 
3.  วัตถุประสงคของโครงการ 1. เพ่ือมุงสูการเติบโตทางเศรษฐกิจเชิงคุณภาพ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

และการพัฒนาท่ียั่งยืน 
2. เพ่ือตอยอดผลิตทางการเกษตรและของเสียไปสูผลิตภัณฑชีวภาพ 
และผลิตภัณฑแปรรูปมูลคาสูง 
3. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
เชิงพ้ืนท่ีสูประตูระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEEC) 
4. เพ่ือยกระดับเครือขายพันธมิตรตางประเทศ BCG ของจังหวัด
นครราชสีมา (BCG Korat Global Network) 
5. เพ่ือสงเสริมและยกระดับวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) 
ดานการเกษตร อาหาร และอุตสาหกรรม 
 

4.  ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายไดเฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัด
นครราชสีมาเพ่ิมข้ึนไมนอยกวา 10% ภายในระยะเวลา 5 ป 
2. ความม่ันคงทางเกษตรและอาหารของจังหวัดนครราชสีมาติดอันดับ 
1 ใน 10 ของประเทศ ภายในระยะเวลา 5 ป 
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีในดานเกษตร อาหารปลอดภัย และ
ผลิตภัณฑแปรรูป ไมนอยกวา 1,000 คนตอป 
4. จำนวนครัวเรือนไดรับการสงเสริมอาชีพในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน ไมนอยกวา 
1,000 ครัวเรือนตอป 
5. เครือขายพันธมิตรตางประเทศ BCG ของจังหวัดนครราชสีมา ไดแก 
ประเทศจีน ลาว พมา เขมร และเวียดนาม เพ่ือสงออกสินคาเกษตร
และผลิตภัณฑแปรรูปทองถ่ิน 
6. มูลคาเพ่ิมของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเปาหมายไมนอยกวา   
รอยละ 5 
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หัวขอ รายละเอียด 
5.  พ้ืนท่ีเปาหมาย  เขตพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา 
6.  กิจกรรมหลัก  
     6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1     
           งบประมาณ 
           ผูรับผิดชอบ 
           หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

สงเสริมการรวมกลุมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดนครราชสีมา       
65,000,000 บาท 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา และหนวยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของ 

     6.2 กิจกรรมหลักท่ี 2     
            
           งบประมาณ 
           ผูรับผิดชอบ  

การพัฒนานวัตกรรมและเชื่อมโยงเครือขายการผลิตผาไหมและ
ผลิตภัณฑจากไหมสูสากล 
9,000,000 บาท 
มหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ีสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา     
ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา และหนวยงานอ่ืน
ท่ีเก่ียวของ 

     6.3 กิจกรรมหลักท่ี 3     
            
 
           งบประมาณ 
           ผูรับผิดชอบ 
           หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

การบริหารจัดการน้ำ สิ่งกอสรางแหลงกักเก็บน้ำ รวมท้ังระบบผันน้ำ/
สงน้ำ ทางและสะพานขามลำน้ำและสิ่งกอสรางอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(1) งบจังหวัด 1,100,000,000 บาท 
สำนักชลประทานท่ี 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา หนวยงานอ่ืน 
และอำเภอท่ีเก่ียวของ 

(2) งบกระทรวง/กรม 1,450,000,000 บาท 
กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย 

รวม 2 แหลงงบประมาณ 2,550,000,000 บาท 
     6.4 กิจกรรมหลักท่ี 4     
           
          งบประมาณ 
          ผูรับผิดชอบ 
          หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

การสงเสริมพัฒนาคุณภาพ เพ่ิมผลผลิตมูลคาสินคาเกษตรและสินคา
จากสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
125,000,000 บาท 
มหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา หนวยงานอ่ืน ๆ  และอำเภอ
ท่ีเก่ียวของ 

     6.๕ กิจกรรมหลักท่ี ๕    
           
         
          งบประมาณ 
          ผูรับผิดชอบ 
          หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของรัฐ เกษตรกร  ประชาชนผูอยูในวัย
แรงงาน ผูประกอบการ และเกษตรกรรุนใหมสูภาคเกษตรตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปญญาชาวบาน หลักวิชาการ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม ในยุคดิจิทัล 
8,500,000 บาท 
มหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา หนวยงานอ่ืน ๆ  และอำเภอ
ท่ีเก่ียวของ 
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หัวขอ รายละเอียด 
     6.๖ กิจกรรมหลักท่ี ๖ 
 
          งบประมาณ 
          ผูรับผิดชอบ 
          หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

การแปรรูปผลผลิตการเกษตรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือ
ยกระดับสินคาเกษตรสูสากล 
131,000,000 บาท 
มหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา หนวยงานอ่ืน ๆ  และอำเภอ
ท่ีเก่ียวของ 

     6.๗ กิจกรรมหลักท่ี ๗ 
          งบประมาณ 
          ผูรับผิดชอบ 
          หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

การตอยอดผลผลิตทางการเกษตร พลังงาน และของเสีย เพ่ือเขาสู 
BCG Economy 
2,000,000 บาท 
มหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา หนวยงานอ่ืน ๆ  และอำเภอ
ท่ีเก่ียวของ 

     6.๘ กิจกรรมหลักท่ี ๘ 
          งบประมาณ 
          ผูรับผิดชอบ 
          หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

การยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตรสูมาตรฐานเกษตรอินทรียและ
อาหารปลอดภัย 
20,000,000 บาท 
มหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา หนวยงานอ่ืน ๆ  และอำเภอ
ท่ีเก่ียวของ 

     6.๙ กิจกรรมหลักท่ี ๙ 
          งบประมาณ 
          ผูรับผิดชอบ 
          หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

การพัฒนาวิสาหกิจเพ่ือสังคมดานเกษตร อาหาร และอ่ืนๆ  
79,000,000 บาท 
มหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา หนวยงานอ่ืน ๆ  และอำเภอ
ท่ีเก่ียวของ 

7.  หนวยงานดำเนินงาน สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา เปนหนวยดำเนินงานหลัก มหาวิทยาลัย 
หนวยงานอ่ืน และอำเภอ เปนหนวยดำเนินงานรอง 

8.  ระยะเวลาในการดำเนินงาน ปงบประมาณ 2565 
9.  งบประมาณ 2,989,500,000 บาท 
10.  ผลผลิต (output) ๑. มีการสงเสริมการรวมกลุมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือใหมีความยั่งยืน จำนวนอยางนอย ๑ กลุม 
๒. มีการพัฒนานวัตกรรมและเชื่อมโยงเครือขายการผลิตผาไหมและ
ผลิตภัณฑจากไหมสูสากล จำนวน ๑ เครือขาย 
๓. ระบบการบริหารจัดการน้ำ สิ่งกอสรางแหลงกักเก็บน้ำ รวมท้ังระบบ
ผันน้ำ/สงน้ำ ทางและสะพานขามลำน้ำและสิ่งกอสรางอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวเนื่องกับการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ไดรับการพัฒนา การ
บำรุงดูแล นำไปสูการใชประโยชน จำนวนอยางนอย ๒๐ แหลง 
๔. ผลผลิตมูลคาสินคาเกษตรและสินคาจากสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรเพ่ือ
การพัฒนาท่ียั่งยืน ไดรับการสงเสริมพัฒนาคุณภาพ จำนวนอยางนอย 
๒ ชนิด 
๕. บุคลากรของรัฐ เกษตรกร  ประชาชนผูอยูในวัยแรงงาน 
ผูประกอบการ และเกษตรกรรุนใหมไดรับการพัฒนาศักยภาพสูภาค
เกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปญญาชาวบาน หลักวิชาการ 
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หัวขอ รายละเอียด 
เทคโนโลยี นวัตกรรม ในยุคดิจิทัล อยางนอย ๑๐๐๐ คน 
๖. ผลผลิตการเกษตรไดมีการแปรรูปดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือ
ยกระดับสินคาเกษตรสูสากล อยางนอย ๑๐ ผลิตภัณฑ 
๗. ผลผลิตทางการเกษตร พลังงาน และของเสีย มีการริเริ่มตอยอดเพ่ือ
เขาสู BCG Economy อยางนอย ๑ ชิ้นงาน 
๘. สินคาเกษตรไดรับการยกระดับมาตรฐานสูมาตรฐานเกษตรอินทรีย
และอาหารปลอดภัย อยางนอย ๓๕ ราย 
๙. วิสาหกิจเพ่ือสังคมดานเกษตร อาหาร และอ่ืนๆ ไดรับการสงเสริม 
การพัฒนา และการชวยระดมทุน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขัน อยางนอยรอยละ ๗๐ ของผูเขารวมโครงการ 
๑๐. เครือขายพันธมิตรตางประเทศ BCG ของจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือ
สงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑแปรรูปทองถ่ิน อยางนอย ๑ 
เครือขาย 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (Outcome) ๑. อุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดนครราชสีมาไดรับการสงเสริมการ
รวมกลุมเพ่ือใหมีความยั่งยืน 
๒. มีการพัฒนานวัตกรรมและเชื่อมโยงเครือขายการผลิตผาไหมและ
ผลิตภัณฑจากไหมสูสากล 
๓. ระบบการบริหารจัดการน้ำ สิ่งกอสรางแหลงกักเก็บน้ำ รวมท้ังระบบ
ผันน้ำ/สงน้ำ ทางและสะพานขามลำน้ำและสิ่งกอสรางอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวเนื่องกับการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ไดรับการพัฒนา การ
บำรุงดูแล นำไปสูการใชประโยชน 
๔. ผลผลิตมูลคาสินคาเกษตรและสินคาจากสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรเพ่ือ
การพัฒนาท่ียั่งยืน ไดรับการสงเสริมพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเชิงพ้ืนท่ีสู
ประตูระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEEC)  
๕. บุคลากรของรัฐ เกษตรกร  ประชาชนผูอยูในวัยแรงงาน 
ผูประกอบการ และเกษตรกรรุนใหมไดรับการพัฒนาศักยภาพสูภาค
เกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปญญาชาวบาน หลักวิชาการ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม ในยุคดิจิทัล 
๖. ผลผลิตการเกษตรไดมีการแปรรูปดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือ
ยกระดับสินคาเกษตรสูสากล 
๗. ผลผลิตทางการเกษตร พลังงาน และของเสีย มีการริเริ่มตอยอดเพ่ือ
เขาสู BCG Economy 
๘. สินคาเกษตรไดรับการยกระดับมาตรฐานสูมาตรฐานเกษตรอินทรีย
และอาหารปลอดภัย 
๙. วิสาหกิจเพ่ือสังคมดานเกษตร อาหาร และอ่ืนๆ ไดรับการสงเสริม 
การพัฒนา และการชวยระดมทุน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขัน 
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หัวขอ รายละเอียด 
๑๐. เครือขายพันธมิตรตางประเทศ BCG ของจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือ
สงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑแปรรูปทองถ่ิน ไดรับการพัฒนาและ
เชื่อมโยงสูเกษตรกรและผูประกอบการชุมชนในทองถ่ิน 
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การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด 

 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 4   เสริมสรางความม่ันคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญา    
เศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงาน  
1. สงเสริมและพัฒนาระบบการสาธารณสุข 
2. สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา     
3. สงเสริมและพัฒนาดานศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี 
4. สงเสริมและพัฒนา หมูบานลาหลัง ครัวเรือนท่ีไมผานเกณฑ จปฐ. 
5. สงเสริมและพัฒนาบริการภาครัฐดานอ่ืนๆ 
6. สรางความรูความเขาใจถึงความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยใหประชาชนไดรับรู 

รับทราบ 
7. สงเสริม พัฒนาอาชีพ ตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการเรียนรูหลักการทรงงาน 
8. สรางระบบเครือขายในภาครัฐ และภาคประชาชน           
9. สงเสริมการสรางความปรองดองสมานฉันทของประชาชน หรือนักเรียน นักศึกษาในจังหวัด 
10. สงเสริมในการใหความรู และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน    
11. จัดระบบการปองกันปราบปรามผูกระทำความผิด 
12. สรางระบบเครือขายการทำงานเฝาระวัง 
13. สงเสริมการเตรียมความพรอมเพ่ือปองกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย 

 
               หัวขอ                          รายละเอียด 

๑.  ช่ือโครงการ เสริมสรางความม่ันคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมีคุณภาพ
ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 

2.  ความสำคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

ประเทศไทยไดกำหนดยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) 
โดยยทุธศาสตรท่ี ๓  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย มีเปาหมาย การพัฒนาท่ีสำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุก
มิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดีเกง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มี
ความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดานและมีสุข
ภาวะท่ีดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน 
มัธยัสถ อดออม โอบออม อารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปน
พลเมืองดีของชาติมีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษ   
ท่ี ๒๑  มีทักษะสื่อสาร การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
มุงเนนการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกชวงวัย ตั้งแตชวงการตั้งครรภ
ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุน วัยเรียน วัยผูใหญ วัยแรงงาน และวัยผูสูงอายุ 
เพ่ือสราง ทรัพยากรมนุษยท่ีมีศักยภาพ มีทักษะความรูเปนคนดีมี

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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               หัวขอ                          รายละเอียด 
วินัย เรียนรูไดดวยตนเองในทุกชวงวัย มีความ รอบรูทางการเงิน มี
ความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินท่ี
เหมาะสมในแตละชวงวัย และความสามารถในการดำรงชีวิต     
อยางมีคุณคา รวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติใหคน ทุกชวงวัย 
การสงเสริมใหชุมชนเปนฐานในการสรางสุขภาวะท่ีดีในทุกพ้ืนท่ี   
โดยให ชุมชนเปนแหลงบมเพาะจิตสำนึกการมีสุขภาพดีของ
ประชาชน ผานการจัดการความรูดานสุขภาพท่ีเปน ประโยชนและ
สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูการสรางสุขภาวะท่ีพึงประสงค
ระหวางกัน โดยรัฐจะทำหนาท่ีเปนผูอำนวยความสะดวกท่ีสำคัญใน
การอำนวยความสะดวกใหชุมชนสามารถ สรางการมีสุขภาวะดีของ
ตนเองไดเพ่ือใหชุมชนเปนพ้ืนท่ีสำคัญในการจัดการ สุขภาวะของ 
แตละพ้ืนท่ี  การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มุงเนนการสรางความอยูดีมีสุข
ของครอบครัวไทย การสงเสริมบทบาทในการมีสวนรวมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยการ
ปลูกฝงและพัฒนาทักษะ นอกหองเรียน และการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และจังหวัดนครราชสีมา 
ไดกำหนดประเด็นยุทธศาสตรในการยกระดับสังคมใหเปนเมืองนา
อยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิตทุกชวงวัย ผูดอยโอกาส 
การมีสวนรวมของครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือขาย ในการดูแล
สุขภาพ สาธารณะกิจชุมชน ในแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
ระยะ ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ือเปนทิศทางการพัฒนาของ
จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงสอดคลองกับ นโยบายของรัฐบาล. และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ใหความสำคัญ
กับการวางรากฐานการพัฒนาคน ใหมีความสมบูรณ เริ่มตั้งแตกลุม
เด็กปฐมวัยท่ีตองพัฒนาใหมีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีทักษะทางสมอง 
ทักษะ การเรียนรู และทักษะชีวิต เพ่ือใหเติบโตอยางมีคุณภาพ 
ควบคูกับการพัฒนาคนไทยในทุกชวงวัยใหเปนคนดี มีสุขภาวะท่ีดีมี
คุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกท่ีดีตอสังคมสวนรวม มี
ทักษะความรูและความสามารถปรับตัวเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง
รอบตัวท่ีรวดเร็ว บนพ้ืนฐานของการมีสถาบันทางสังคม ท่ีเขมแข็ง
ท้ังสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบัน
ชุมชน และภาคเอกชนท่ีรวมกัน พัฒนาทุนมนุษยใหมีคุณภาพสูง อีก
ท้ังยังเปนทุนทางสังคมสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได
อยางมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน โดยในปจจุบันจังหวัดนครราชสีมามี
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               หัวขอ                          รายละเอียด 
ประชากรมากเปนอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมาก
เปนอันดับสองของประเทศรองจากกรุงเทพมหานคร ซ่ึงประชากร
สวนใหญมีอาชีพรับจาง ทำใหประสบปญหาความยากจน และความ
เหลื่อมล้ำทางสังคม ดังนั้นเพ่ือสรางภูมิคุมกันใหกับประชาชน การ
เขาถึงโอกาสทางดานสังคมและไดรับความชวยเหลือจากภาครัฐ เพ่ือ
เสื่อมสราง พัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิตทุกชวงวัย เพ่ิมขีด
ความสามารถ สรางความเขมแข็งใหกับประชาชนมีสวนรวมในการ
ปองกันและแกไขปญหาในเบื้องตนดวยตนเอง ตามสมควร 

3.  วัตถุประสงคของโครงการ 1. เพ่ือลดความยากจนและความเหลื่อมล้ำ  
2. เพ่ือพัฒนาโครงขายความคุมครองทางสังคม  
3. เพ่ือสรางภูมิคุมกันใหกับสังคม  
4. เพ่ือใหประชาชนเขาถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม  
5. เพ่ือเสริมสรางความม่ันคง เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ  
6. เพ่ือเปนศูนยบริหารจัดการเครือขายการปองกัน และแกไขปญหา
ดานความม่ันคงทุกมิติ  
7. เพ่ือเสริมสรางความปรองดอง และความสมานฉันทในชาต ิ

4.  ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  1. ผูเขารับการฝกอบรม มีอาชีพและรายไดรอยละ 70 
2. รอยละ 90 ของเยาวชนมีความสนใจเขาศึกษาตอในสาขาตางๆท่ี
สนใจ  
3. รอยละ 10 ของผูเขารวมกิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจ
ถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ 
4. ผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมเครือขายการปองกันและแกไขปญหา
ทุกมิติรอยละ 10    
5. รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการ เกิดเครือขายดูแลและปองกัน
ชีวิตและทรัพยสินของคนในชุมชนและหมูบาน 
6. รอยละ 90 ของผูเขารับการอบรมสรางภูมิคุมกันและปองกันยา
เสพติด 

5.  พ้ืนท่ีเปาหมาย  เขตพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา 
6.  กิจกรรมหลัก  
          ดานสังคม 
     6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1     
            
           งบประมาณ 
           ผูรับผิดชอบ 
           หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

สงเสริมและพัฒนาการดูแลสุขภาพ การรักษาผูปวย ทุกชวงวัยดวย
องคความรู เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม 
40,000,000 บาท 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด
นครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  
สวนราชการ หนวยงานอ่ืน และอำเภอท่ีเก่ียวของ 
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               หัวขอ                          รายละเอียด 
     6.2 กิจกรรมหลักท่ี 2     
            
           งบประมาณ 
           ผูรับผิดชอบ 
           หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

สงเสริมและพัฒนาการ ศึกษา ทุกชวงวัย ดวยองคความรู เทคโนโลยี 
หรือนวัตกรรม 
120,000,000 บาท 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานแรงงานจังหวัด
นครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  
สวนราชการ สถาบันการศึกษาตาง ๆ  หนวยงานอ่ืน และอำเภอท่ีเก่ียวของ 

     6.3 กิจกรรมหลักท่ี 3     
           งบประมาณ 
           ผูรับผิดชอบ 
           หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

สงเสริมและพัฒนาดานศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี 
8,000,000 บาท 
มหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา หนวยงานอ่ืน ๆ  และ
อำเภอท่ีเก่ียวของ 

     6.4 กิจกรรมหลักท่ี 4     
           
          งบประมาณ 
          ผูรับผิดชอบ 
          หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

สงเสริมและพัฒนาการใหบริการของภาครัฐดวยองคความรู
เทคโนโลยี หรอืนวัตกรรม 
1,200,000 บาท 
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานบังคับคดีจังหวัด
นครราชสีมา หนวยงานอ่ืน และอำเภอท่ีเก่ียวของ 

     6.5 กิจกรรมหลักท่ี 5     
          งบประมาณ 
          ผูรับผิดชอบ 
          หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

การสงเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(1) งบจังหวดั 12,000,000 บาท 
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา สวนราชการ หนวยงาน
อ่ืน และอำเภอท่ีเก่ียวของ 

(2) งบกระทรวง/กรม 1,000,000 บาท 
กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  และ
หนวยงานอ่ืน ๆ  

รวม 2 แหลงงบประมาณ 13,000,000 บาท 
     6.6 กิจกรรมหลักท่ี 6     
           
          งบประมาณ 
          ผูรับผิดชอบ 
          หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

การสรางความรูความเขาใจการประชาสัมพันธ/การเผยแผ/       
การเทิดทูนและธำรงไวซ่ึงสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย  
10,000,000 บาท 
กองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดนครราชสีมา, 
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา ท่ีทำการปกครองจังหวัด หนวยงาน
อ่ืน และอำเภอท่ีเก่ียวของ 

     6.7 กิจกรรมหลักท่ี 7     
           
          งบประมาณ 
          ผูรับผิดชอบ 
          หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

การพัฒนาอาชีพ ตามแนวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ
การเรียนรูหลักการทรงงาน 
10,000,000 บาท 
มณฑลทหารบกท่ี 21 หนวยงานอ่ืน และอำเภอท่ีเก่ียวของ 



แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

หน้า ๑๐๒

 

 

               หัวขอ                          รายละเอียด 
     6.8 กิจกรรมหลักท่ี 8     
          งบประมาณ 
          ผูรับผิดชอบ 
          หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

การสรางระบบเครือขายในภาครัฐ และภาคประชาชน 
10,000,000 บาท 
มณฑลทหารบกท่ี 21 หนวยงานอ่ืน และอำเภอท่ีเก่ียวของ 

     6.9 กิจกรรมหลักท่ี 9     
           
          งบประมาณ 
          ผูรับผิดชอบ 
          หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

การจัดการระบบการปองกันปราบปรามผูกระทำความผิดและสราง
เครือขายดานการรักษาความปลอดภัยและการชวยเหลือประชาชน 
26,000,000 บาท 
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา, ท่ีทำการปกครองจังหวัด
นครราชสีมา หนวยงานอ่ืน และอำเภอท่ีเก่ียวของ 

     6.10 กิจกรรมหลักท่ี 10     
           
          งบประมาณ 
          ผูรับผิดชอบ 
          หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

เสริมสรางความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 
(1) งบจังหวัด 20,000,000 บาท  
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา, ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เขต 5 นครราชสีมา, ท่ีทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา 
หนวยงานอ่ืน และอำเภอท่ีเก่ียวของ 

(2) งบกระทรวง/กรม 67,000,000 บาท 
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย และหนวยอ่ืนท่ี
เก่ียวของ 

รวม 2 แหลงงบประมาณ 87,000,000 บาท 
7.  หนวยงานดำเนินงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด

นครราชสีมา เปนหนวยงานหลัก รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ และ
อำเภอท่ีเก่ียวของ 

8.  ระยะเวลาในการดำเนินงาน ปงบประมาณ 2565 
9.  งบประมาณ 325,200,000 บาท 
10.  ผลผลิต (output) 1. มีผูเขารับการฝกอบรม มีอาชีพและรายไดรอยละ 70 

2. เยาวชนรอยละ 90 มีความสนใจเขาศึกษาตอในสาขาตางๆท่ี
สนใจ และดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร 
3. ผูเขารวมกิจกรรมรอยละ 10 เสริมสรางความรูความเขาใจถึง
ความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ 
4. ผูเขารวมกิจกรรมเครือขายการปองกันและแกไขปญหาทุกมิติ 
ไดรับความรูรอยละ 10    
5. ผูเขารวมโครงการสามารถสรางเครือขายดูแลและปองกันชีวิต
และทรัพยสินของคนในชุมชนและหมูบาน ไดรอยละ 80 
6. ผูเขารวมอบรมสามารถสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด  
รอยละ 90 ของผูเขารับการอบรม 
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               หัวขอ                          รายละเอียด 
๗. จำนวนสุนัขจรจัดไดรับการปองกันโรค ทำหมัน และ      
จัดสวัสดิภาพสัตว รอยละ 70 
๘. เด็กท่ีมีความจำเปนพิเศษไดรับการฟนฟูสมรรถภาพอยาง
เหมาะสม รอยละ 70 ของผูเขารวมอบรม 
๙. สรางความเขมแข็งเชิงพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมาดานการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมดนตรี กีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกชวงวัย 
รอยละ 70 ของผูเขารวมอบรม 
๑๐. ครูและผูเขารับการอบรมพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุก 
(Active Learning) ดวยกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (professional learning community: PLC) มีความรู 
ความเขาใจ รอยละ 80 
๑๑. สามารถพัฒนาแรงงานท่ีมีศักยภาพสูง (super worker) มีงาน
ทำไดรายไดท่ีเปนธรรม ไมนอยกวารอยละ 70 
๑๒. มีนักชงกาแฟโคราช ท่ีมีศิลปะเปนเอกลักษณในการค่ัวและชงกาแฟ 
๑๓. สงเสริมเยาวชนเพ่ือศึกษาตอดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เกษตร ไมนอยกวารอยละ 70 ของผูเขารวมอบรม 
๑๔. ผูสูงอายุรอยละ 80 ของผูเขารวมกิจกรรมเกิดการขับเคลื่อน
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของชมรมผูสูงอายุ 
๑๕. ผูปกครองเด็กท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ จำนวน 32 
อำเภอ 866 ครอบครัว ไดเขารับอบรมการเลี้ยงจิ้งหรีดตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงสรางอาชีพ 
๑๖. นักเรียน นักศึกษา หมูบานชุมชน มีความรูคูคุณธรรม สังคมอยู
เย็นเปนสุข และทราบประวัติศาสตรวัดเกาแกของเขตเมืองเกา
โคราช รอยละ 80 ของกลุมเปาหมาย 
๑๗. ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายดาน
การบังคับคดีและกฎหมายท่ีเก่ียวของรอยละ 80 
๑๘. สรางระบบเครือขายการทำงานเฝาระวัง รอยละ 80 ของ
กลุมเปาหมาย 
๑๙. จัดระบบการปองกันปราบปรามผูกระทำความผิด รอยละ 80 
ของกลุมเปาหมาย 
๒๐. สรางระบบเครือขาย ในภาครัฐ และภาคประชาชน รอยละ 80 
๒๑. การพัฒนาอาชีพ ตามแนวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
และการเรียนรูหลักการทรงงาน รอยละ 80 ของกลุมเปาหมาย 
๒๒. มีการสรางความรูความเขาใจการประชาสัมพันธ/การเผยแผ/
การเทิดทูนและธำรงไวซ่ึงสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย  รอยละ 80 ของกลุมเปาหมาย 
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๑1. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (Outcome) 1. ผูเขารับการฝกอบรมไดรับการพัฒนาและเพ่ิมทักษะ มีอาชีพและ

รายไดเพ่ิมข้ึน 
2. เยาวชนไดรับแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ มีความสนใจเขาศึกษา
ตอในสาขาตางๆท่ีสนใจ  
3. ประชาชนเสริมสรางความรูความเขาใจถึงความสำคัญของสถาบัน
หลักของชาติ 
4. ประชาชนเครือขายการปองกันและแกไขปญหาทุกมิติไดรับ
ความรู  
5. ประชาชนสามารถสรางเครือขายดูแลและปองกันชีวิตและ
ทรัพยสินของคนในชุมชนและหมูบาน  
6. ประชาชนไดรับการแกไขปญหาการติดยาเสพติด สามารถสราง
ภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด 
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การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดสมดุลและยั่งยืน    
แผนงาน  

1. สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู การปองกัน และการใชประโยชนของทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรปาไม และสัตวปา 
2. สงเสริมใหมีการบริหารจัดการน้ำในเขต และนอกเขตชลประทาน 
3. เพ่ิมความสามารถในการบริหารจัดการขยะ และรณรงคใหทุกภาคสวนรวมสำนึกรับผิดชอบตอสังคมเก่ียวกับ 
    การลดปริมาณขยะ 
4. สงเสริมการรณรงคประหยัดพลังงานและสงเสริมการใชพลังงานสะอาด 
5. สงเสริมการมีสวนรวมการจัดการน้ำเสีย และสงเสริมพัฒนาฟนฟู ลำน้ำ คู คลองสาธารณะ 
6. สงเสริมการใหความรู สรางจิตสำนึกประชาชนไดตระหนักถึงคุณคา และประโยชนอนุรักษ ฟนฟู      
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
หัวขอ รายละเอียด 

๑.  ช่ือโครงการ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2.  ความสำคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

       จังหวัดนครราชสีมา มีพ้ืนท่ีปาไม 1,988,600.95 ไร หรือ
รอยละ 15.34 ของพ้ืนท่ีจังหวัด จากเปาหมายของประเทศท่ี
กำหนดไวรอยละ 40 นอกจากนี้ยังมีปญหาการบุกรุกท่ีดินปาไม
และท่ีดินของรัฐและปญหาการลักลอบตัดไมทำลายปาทวีความ
รุนแรงมากข้ึนและไดถูกจัดอันดับเปนจังหวัดท่ีมีความวิกฤตรุนแรง
ดานการบุกรุกทำลายทรัพยากรปาไมเปน ๑ ใน ๓ จังหวัดของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมท้ังการลักลอบลาสัตวปาท่ีใกลสูญพันธุ  
       ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา ไดอาศัยพ่ึงพิง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือใชประโยชนในการ
ดำรงชีวิต ท้ังประกอบกิจกรรมเพ่ือการดำรงชีพ อุปโภค บริโภค 
จังหวัดนครราชสีมามีแหลงน้ำท่ีสำคัญท่ีสามารถเก็บกักน้ำรวม 
925.4 ลาน ลบ.ม. แตในฤดูฝนบางพ้ืนท่ีเกิดน้ำทวม ในฤดูแลง
ของปเดียวกันไดเกิดภัยแลง ปริมาณฝนตกตั้งแตตนป 2562 นอย
กวาเกณฑเฉลี่ยรอยละ 50 สงผลกระทบใหอางเก็บน้ำขนาดใหญมี
น้ำตนทุนนอยท่ีสุดในรอบ 10 ป คุณภาพน้ำในแหลงน้ำสาธารณะ
สวนใหญอยูในเกณฑพอใช-เสื่อมโทรมมาก โดยเฉพาะในเขตเมือง 
ประกอบกับประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน มีการใชทรัพยากรธรรมชาติสูงข้ึน 
ทำลายสิ่งแวดลอมมากข้ึน จังหวัดนครราชสีมา จึงตอง
เตรียมพรอมรับมือกับสถานการณการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ท้ังปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเพ่ิมข้ึน มลพิษทางอากาศ 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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หัวขอ รายละเอียด 
จึงตองมีการบริหารจัดการเพ่ือลดปญหา ดังกลาว อีกท้ังการใช
พลังงานซ่ึงเปนปจจัยหลักในการดำเนินชีวิต ท่ีจะตองสงเสริม
พลังงานสะอาดเพ่ือลดกาซเรือนกระจก และรองรับการขยายตัว
ของเมืองอยางรวดเร็ว 

3.  วัตถุประสงคของโครงการ ๑. เพ่ือชะลอการไหลเร็วของน้ำและดักตะกอนกอนไหลลงสูแมน้ำ
เพ่ือสรางความชุมชื้นแกดินและพ้ืนท่ีปาไมบริเวณรอบๆลำน้ำ  
2.เพ่ือควบคุม ดูแล รักษา หรือบำรุง ทรัพยากรธรรมชาติ ปาไม 
ใหมีความอุดมสมบูรณ เพ่ือการใชประโยชนอยางยั่งยืน    
3.เพ่ือสรางแหลงเรียนรูธรรมชาติในหองเรียนธรรมชาติและ
พัฒนาการทองเท่ียว บริการดานนันทนาการ ใหเปนแหลง
ทองเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีความยั่งยืน  
4.เพ่ือสงเสริมการเรียนรูดานการอนุรักษและสรางจิตสำนึกในการ
อนุรักษ เกิดความหวงแหนมีสวนรวมชวยกันรักษาและใช
ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติแบบมีสวนรวมอยางยั่งยืนตลอดไป 
5.เพ่ือจัดหาเทคโนโลยีเพ่ิมประสิทธิภาพปองกันรักษาทรัพยากรปา
ไมและสัตวปา  
6.ปรับปรุงซอมแซมและพัฒนาแหลงน้ำเพ่ือการเกษตรท้ังในเขต
และนอกเขตชลประทาน 
7.สงเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
8.บรรเทาปญหาภัยแลง 
9.เพ่ือสรางระบบฐานขอมูล GIS สำหรับรองรับการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
10.เพ่ือใหการใชพลังงานทดแทนและการอนุรักษพลังงานเกิด
ความยั่งยืน 
 

4.  ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  1.มีชุดอากาศยานไรคนขับใชในกาลาดตระเวนการปองกันรักษา
ทรัพยากรปาไมและสัตวปาในพ้ืนท่ีสงวนชีวมณฑลสะแกราช  
2.จำนวนพ้ืนท่ีปาไมเพ่ิมข้ึน จำนวน ๙,๙๕๐ ไร  
3. พ้ืนท่ีบริหารจัดการน้ำเพ่ิมข้ึน 32,0๐๐ ไร  
4.สัดสวนปริมาณการใชไฟฟาในภาคท่ีไมใชครัวเรือนตอ GPP 
(กิโลวัตต-ชั่วโมง/ลานบาท) 
 

5.  พ้ืนท่ีเปาหมาย  
 
 

จังหวัดนครราชสีมา 
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หัวขอ รายละเอียด 
6.  กิจกรรมหลัก  
     6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1     
           งบประมาณ 
           ผูรับผิดชอบ 
           หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

การอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ทรัพยากรปาไม 
และสัตวปา 
60,000,000 บาท 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา 
มหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ี สวนราชการ หนวยงานอ่ืน และอำเภอท่ี
เก่ียวของ 

     6.2 กิจกรรมหลักท่ี 2     
          งบประมาณ 
          ผูรับผิดชอบ 
          หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

การบริหารจัดการน้ำในเขตและนอกเขตชลประทาน 
(1) งบจังหวัด 100,000,000 บาท 
มหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ี หนวยงานชลประทาน หนวยงานอ่ืน และ
อำเภอท่ีเก่ียวของ 

(2) งบกระทรวง/กรม 120,000,000 บาท 
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย กรมชลประทาน 
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

รวม 2 แหลงงบประมาณ 220,000,000 บาท 
     6.3 กิจกรรมหลักท่ี 3     
           งบประมาณ 
           ผูรับผิดชอบ 
           หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

การบริหารจัดการขยะ 
10,000,000 บาท 
มหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ี หนวยงานอ่ืน และอำเภอท่ีเก่ียวของ 

     6.4 กิจกรรมหลักท่ี 4     
           งบประมาณ 
           ผูรับผิดชอบ 
           หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

การรณรงคประหยัดพลังงาน และสงเสริมการใชพลังงานสะอาด 
5,000,000 บาท 
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา  มหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ี 
หนวยงานอ่ืน และอำเภอท่ีเก่ียวของ 

     6.5 กิจกรรมหลักท่ี 5     
 
           งบประมาณ 
           ผูรับผิดชอบ 
           หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

การมีสวนรวมในการจัดการน้ำเสีย และสงเสริมพัฒนา ฟนฟู ลำน้ำ 
คูคลอง สาธารณะ 
(1) งบจังหวัด 30,000,000 บาท 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา 
มหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ี สวนราชการ หนวยงานอ่ืน และอำเภอท่ี
เก่ียวของ 

(2) งบกระทรวง/กรม 3,437,000,000 บาท 
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย กรมชลประทาน 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หนวยงานอ่ืน 

รวม 2 แหลงงบประมาณ  3,467,000,000 บาท 
     6.6 กิจกรรมหลักท่ี 6     
 

พัฒนาการเรียนรูในการรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดลอม สรางความ
สมดุลและยั่งยืน 
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หัวขอ รายละเอียด 
           งบประมาณ 
           ผูรับผิดชอบ 
           หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

10,000,000 บาท 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา 
มหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ี สวนราชการ หนวยงานอ่ืน และอำเภอท่ี
เก่ียวของ 

7.  หนวยงานดำเนินงาน สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา 
สำนักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 8 ,สถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,สำนักงานพลังงานจังหวัด
นครราชสีมาสำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา หนวยงานอ่ืน 
และอำเภอท่ีเก่ียวของ  

8.  ระยะเวลาในการดำเนินงาน ปงบประมาณ 2565 
9.  งบประมาณ 3,772,000,000 บาท 
10.  ผลผลิต (output) 1. มีรูปแบบการสรางรายไดจากชุมชน ทองถ่ินตาม ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 1 แหลง 
2. มีรุกขกรชุมชน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 รุน 
3. มีกลาไมยืนตน ไมเศรษฐกิจ ไมเอนกประสงค ไมกินได  
จำนวน 2,736,000 กลา 
4. มีการใชชุดอากาศยานไรคนขับเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปองกันรักษาทรัพยากรปาไมและสัตวปาของประเทศ 
5. พ้ืนท่ีสีเขียวในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ิมข้ึน จำนวน ๑,๖๐๐ ไร  
6. คงสภาพพ้ืนท่ีสีเขียวเดิม (แปลงปลูกป ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓)  
จำนวน 8,35๐ ไร  
7. หนวยงานราชการสามารถลดการใชพลังงานไฟฟา  
ไมนอยกวารอยละ 10 
8. ภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีความรูความเขาใจในการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๑1. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (Outcome) ประชาชน เยาวชน สถานศึกษา และชุมชน ไดรับประโยชนจาก
การพัฒนาพ้ืนท่ี รวมถึงทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
พลังงานไดรับการบำรุงดูแล  เกิดคุณคา คุณภาพท่ี 
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แบบ จ.๑-๑ 
                                                                                                                  (Project Brief รายโครงการ) 

 

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด 

 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 

 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง 

(SMART City/ MICE City/ Art City / Safe City) 

แผนงาน    

พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ โครงสรางเมืองคุณภาพสูง และกำลังคนทุกภาคสวน ดวยองคความรู เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 
 

หัวขอ รายละเอียด 

๑. ชื่อโครงการ     โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนา

โครงสรางเมืองคุณภาพสูง และกำลังคน 

ทุกภาคสวน 

๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

      จังหวัดนครราชสีมา กำหนดเปาหมายการพัฒนา “ศูนยกลาง

โครงขายคมนาคมและการทองเท่ียวของภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตร

และอุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง” ดังนั้น เพ่ือใหบรรลุเปาหมายการ

พัฒนา ดังกลาวขางตน โดยเฉพาะเรื่อง สังคมคุณภาพสูง จังหวัดจึงได

จัดทำโครงการนี้ข้ึน เพ่ือพัฒนาและยกระดับกำลังคนคุณภาพสูง 

บุคลากรของจังหวัดท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ

สถาบันการศึกษา เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 

พัฒนาและยกระดับโคราชเปนเมืองคุณภาพสูง ท่ีมีความหลากหลาย 

และเสริมสรางศูนยการบรกิารประชาสัมพันธ การบริการสาธารณะ  

3.  วัตถุประสงคของโครงการ 1. เพ่ือพัฒนาและยกระดับกำลังคนคุณภาพสูง บุคลากรของจังหวัด

ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา  

 2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0  

 3. เพ่ือพัฒนาและยกระดับโคราชเปนเมืองคุณภาพสูง ท่ีมีความ

หลากหลาย  

 4. เพ่ือเสริมสรางศูนยการบริการประชาสัมพันธ  

การบริการสาธารณะ  

4. ตัวชีว้ัดและคาเปาหมาย 1. รอยละความพึงพอใจตอประสิทธิภาพการพัฒนาองคกร 

     1.1 ประชาชน 

     1.2 บุคลากรภายในองคกร 

2. รอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึงน้ำประปา (%) 

3. รอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึงไฟฟา (%) 
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หัวขอ รายละเอียด 

4. รอยละของประชากรท่ีเขาถึงอินเตอรเน็ต (%) 

5. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการในการใหบริการภาครัฐ 

รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 

6. รอยละความสำเร็จของการเบิกจายงบประมาณ (%) 

7. ระดับความสำเร็จการเปนเมืองแหงไมซ (MICE City) 

5. พ้ืนท่ีเปาหมาย 32 อำเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา 
6. กิจกรรมหลัก  
กิจกรรมหลักท่ี 1  
 
 
งบประมาณ   
ผูรับผิดชอบ  

พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กำลังคนท้ัง
บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบนัการศึกษา 
200,000,000 บาท 
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา ท่ีทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ี สวนราชการ หนวยงานอ่ืน และอำเภอท่ี
เก่ียวของ 

กิจกรรมหลักท่ี 2  

 

 

 

 

งบประมาณ   
ผูรับผิดชอบ  

ยกระดับโครงสรางองคกรทุกภาคสวน มูงสู เมืองคุณภาพสูง ท่ีมีความ

หลากหลาย เมืองอัจฉริยะ (SMART City) เมืองแหงไมซ (MICE City) 

เมืองแหงศิลปะ (Art City) เมืองแหงความปลอดภัย  

( Safe City ) 

(1) งบจังหวัด 150,000,000 บาท 

มหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ี สวนราชการ หนวยงานอ่ืน และอำเภอท่ี

เก่ียวของ 

(2) งบกระทรวง/กรม 1,300,000 บาท 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

รวม 2 แหลงงบประมาณ 1,450,000 บาท 
กิจกรรมหลักท่ี 3  

 
งบประมาณ    
ผูรับผิดชอบ  

สงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน การตรวจติดตาม และการ

ประเมินผลตามนโยบายรัฐบาล 

5,000,000 บาท 

มหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ี สวนราชการ หนวยงานอ่ืน และอำเภอท่ี

เก่ียวของ 

7. หนวยงานดำเนินงาน      สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา เปนหนวยงานหลัก และ
มหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ี สวนราชการ หนวยงานอ่ืน และอำเภอท่ี
เก่ียวของ เปนหนวยงานรอง 

8. ระยะเวลาในการดำเนินงาน ภายในปงบประมาณ พ.ศ.2565 
9. ผลผลิต (Output)     เกิดการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการ

พัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/ MICE City/ Art 
City / Safe City) 

10. งบประมาณ 1,655,000,000 บาท 
11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (Outcome)      ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับการบริการท่ีดีจากภาครัฐ  



แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

 

ภาคผนวก ก 
รายการตรวจสอบการดำเนินงานตาม 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัด
และกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 
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หน้า ๑๑๑
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ภาคผนวก ข 
สรุปผล 

การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
(พ.ศ.2561 – 2565) 

(ฉบบัทบทวน) 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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หน้า ๑๑๒

ภาคผนวก ข 

สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

ฉบับทบทวนปงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

หัวขอ 
แผนพัฒนาจังหวัด  

(พ.ศ.2561 – 2565)  
(เสนอในปงบประมาณ พ.ศ.2564) 

แผนพัฒนาจังหวัด  
(พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เหตุผล 
ของการ

ปรับเปล่ียน 
เปาหมาย
การพัฒนา 

“ศูนยกลางโครงขายคมนาคมและการ
ทองเท่ียวของภูมิภาค นวัตกรรม
การเกษตรและอุตสาหกรรม สังคม
คุณภาพสูง” 

“ศูนยกลางโครงขายคมนาคมและการ
ทองเท่ียวของภูมิภาค นวัตกรรม
การเกษตรและอุตสาหกรรม สังคม
คุณภาพสูง” 

ไมมีการ
ปรับเปลี่ยน 

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ
ตาม
เปาหมาย
การพัฒนา 

     1) มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 
(Gross Provincial Product: GPP)
เพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 4 
     2) ประชาชนมีรายไดตอหัวตอป 
(GPP per capita) เพ่ิมข้ึนไมนอยกวา 
รอยละ 4 
     3) รายไดจากการทองเท่ียวในจังหวัด
เพ่ิมข้ึน รอยละ ๕  
     4) รอยละของประชากร ท่ีอยูใตเสน
ความยากจนลดลง (%) 
     5) คาดัชนีความสุขของประชากรใน
จังหวัดเพ่ิมข้ึน 
     6) รอยละความพึงพอใจของ
ประชาชนตอประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

     1) มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 
(Gross Provincial Product: GPP)
เพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 4 
     2) ประชาชนมีรายไดตอหัวตอป 
(GPP per capita) เพ่ิมข้ึนไมนอยกวา 
รอยละ 4 
     3) รายไดจากการทองเท่ียวในจังหวัด
เพ่ิมข้ึน รอยละ ๕  
     4) รอยละของประชากร ท่ีอยูใตเสน
ความยากจนลดลง (%) 
     5) คาดัชนีความสุขของประชากรใน
จังหวัดเพ่ิมข้ึน 
     6) รอยละความพึงพอใจของ
ประชาชนตอประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ไมมีการ
ปรับเปลี่ยน 

ประเด็น 
การพัฒนา 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 สรางเสริมระบบ
โครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงตอโครงขาย
คมนาคมแหงอนาคต เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการคา การลงทุนและ
เศรษฐกิจ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 ยกระดับการ
ทองเท่ียวท่ีหลากหลาย เชื่อมตอภาคและ
ภูมิภาค  

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 พัฒนานวัตกรรม
การผลิต การแปรรูปสินคาเกษตร
ปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 สรางเสริมระบบ
โครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงตอโครงขาย
คมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีด
ความสามารถการคา การลงทุนและ
เศรษฐกิจ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 ยกระดับการ
ทองเท่ียวท่ีหลากหลาย เชื่อมตอภาคและ
ภูมิภาค  

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 พัฒนานวัตกรรม
การผลิต การแปรรูปสินคาเกษตร
ปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ประเด็นการ
พัฒนาท่ี 1 
เปลี่ยนจาก   
“เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถ” 
เปน “และเพ่ิมขีด
ความสามารถ” 
เพ่ือใหประเด็น
การพัฒนามีความ
ครอบคลุม 
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หน้า ๑๑๓ 

 

 

หัวขอ 
แผนพัฒนาจังหวัด  

(พ.ศ.2561 – 2565)  
(เสนอในปงบประมาณ พ.ศ.2564) 

แผนพัฒนาจังหวัด  
(พ.ศ.2562 – 2565) ฉบับทบทวน 

เหตุผล 
ของการ

ปรับเปล่ียน 
ประเด็น 
การพัฒนา 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 เสริมสรางความ
ม่ันคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมี
คุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 ยกระดับบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหเกิดสมดุลและยั่งยืน 

ประเด็นยุการพัฒนาท่ี 6 ยกระดับการ
บริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนา
เมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City 
/ MICE City/  Art City / Safe City) 

 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 เสริมสรางความ
ม่ันคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมี
คุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 ยกระดับบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหเกิดสมดุลและยั่งยืน 

ประเด็นยุการพัฒนาท่ี 6 ยกระดับการ
บริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนา
เมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City 
/ MICE City/  Art City / Safe City) 

 

ไมมีการ
ปรับเปลี่ยน 
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ภาคผนวก ค 
คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา 

ที่ 13234/2562 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 
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ภาคผนวก ง 
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา 

เร่ือง การพิจารณาพื้นที่เปาหมายการพัฒนา 
เพื่อเสริมความ่ันคง 

ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 
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หน้า ๑๓๑ 



แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

หน้า ๑๓๒ 



หน้า ๑๓๓ 

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕



หน้า ๑๓๔ 

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕



หน้า ๑๓๕ 

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕



หน้า ๑๓๖

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕



หน้า ๑๓๗

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕





เปาหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ฉบับทบทวนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนยกลางโครงขายคมนาคมและการทองเที่ยวของภูมิภาค

นวัตกรมการเกษตรและอุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง
“ “


