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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕34 แกไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ ใหจังหวัดจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดใหสอดคลองกับ
แนวทางการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมในระดั บ ชาติ และความต อ งการของประชาชนในทอ งถิ่ น ในจั งหวั ด
ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา 18
ให ก.บ.จ. ดำเนิ น การจั ดทำแผนพั ฒนาจั งหวัด โดยคำนึ งถึ งความตองการและศั กยภาพของประชาชนในท องถิ่ น
ภายในจังหวัด รวมตลอดถึงความพรอมของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนและยุทธศาสตรระดับชาติ
จังหวัดนครราชสีมา ไดทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2561 – 2565)
ฉบับทบทวน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่เปนไปตามนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
และแผนพัฒนากลุมจังหวัด พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวน) (ผลจากการประชุมคณะกรรมการบูรณาการ
นโยบายพั ฒ นาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้ ง ที่ 1/2563) โดยยึ ด ยุ ท ธศาสตร ช าติ แผนแม บ ท แผนปฏิ รู ป ประเทศ
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาล และขอสั่งการนายกรัฐมนตรี รวมทั้งทิศทาง
การพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุมจังหวัด และปญหาความตองการของประชาชนในพื้นที่ มาประกอบการพิจารณา
จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา โดยพิจารณาทั้งดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดานความมั่นคง และดานบริหารจัดการภาครัฐ รวมถึงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ซึ่งสงผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจ ชีวิตความเปนอยูของประชาชนในรูปแบบชีวิตวิถีใหม (New Normal)
เพื่ อ ให แ ผนพั ฒ นาจั งหวั ด นครราชสี ม าทั น ต อ สถานการณ แ ละมี ค วามยื ด หยุ น ต อ การเปลี่ ย นแปลง สามารถ
ขับเคลื่อนไปไดดวยดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเปนการแกไขปญหารวมกันของจังหวัดใหเหมาะสม
กั บ โอกาสและศั กยภาพของจั งหวั ด และนำไปสูการกระตุน ใหเกิดการลงทุน ของภาคเอกชนและสร างรายได
ให จั งหวั ด นครราชสี ม า และได น ำแผนพั ฒ นาจั งหวั ด นครราชสี ม านำเสนอต อที่ ป ระชุ มประชาคมเพื่ อรั บฟ ง
ความคิ ดเห็ นจากทุ กภาคส วน ทั้ งภาครั ฐ รั ฐวิ สาหกิ จ ภาคเอกชน ภาคประชาสั งคม และประชาชน เมื่ อ วั น ที่
23 สิ งหาคม 2563 ทั้ งนี้ คณะกรรมการบริ ห ารงานจั งหวั ด แบบบู ร ณาการ (ก.บ.จ.) จั งหวั ด นครราชสี มา
ไดใหความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563
จังหวัดนครราชสีมา หวังเปนอยางยิ่งวา แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565)
ฉบับทบทวน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ จะเปนประโยชนในการบูรณาการแผนงาน/โครงการ เพื่อแปลงนโยบาย
ไปสูการปฏิบัติในแผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ
สงผลใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาจังหวัด ตอไป

จังหวัดนครราชสีมา
กันยายน 2563
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ตราประจำจังหวัด

รูปทาวสุรนารี และซุมประตูชุมพล แสดงถึงวีรกรรมอันกลาหาญของทาวสุรนารี
ที่กอบกูเมืองนครราชสีมาจากกองทัพของเจาอนุวงศแหงเวียงจันทน
ตราประจำจังหวัดนครราชสีมาภาพนี้มีฐานะเปนเครื่องหมายราชการ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่องกำหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 214)
ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2547
(การกำหนดภาพเครื่องหมายราชการของจังหวัดตาง ๆ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 75 จังหวัด)

คำขวัญประจำจังหวัด
“เมืองหญิงกลา ผาไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินดานเกวียน”
อักษรยอ : นม.
สีประจำจังหวัด : สีแสด (สีสม)
ตนไมประจำจังหวัด : ตนสาธร (Millettia leucantha)
ดอกไมประจำจังหวัด : ดอกสาธร
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สวนที่ 1
ขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
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สวนที่ 1
ขอมูลเพื่อการพัฒนา

รูปภาพที่ 1 ศูนยกลางโครงขายคมนาคมและการทองเที่ยวของภูมภิ าค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง

1.1 ขอมูลพื้นฐานทางกายภาพ
1) ประวัติความเปนมา
จังหวัดนครราชสีมา เดิมเปนเมืองโบราณในอาณาจักรไทย ตั้งอยูในพื้นที่อำเภอสูงเนิน หางจาก
ตัวเมื องป จจุ บัน 31 กิโลเมตร เรียกว า “เมื องโคราฆะปุ ระ” หรือ “โคราช” กับ “เมืองเสมา” ซึ่งทั้ง 2 เมื อง
เคยเจริญรุงเรืองในสมัยขอม แตในปจจุบันเปนเมืองรางตั้งอยูริมลำตะคอง
สมัยกรุงศรีอยุธยา ในแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช (พ.ศ. 2199 - 2231) ไดโปรดให
สรางเมืองใหมขึ้นในพื้นที่ตัวเมืองปจจุบัน โดยเอาชื่อ “เมืองโคราฆะปุระ”กับ “เมืองเสมา” มาผูกเปนนามเมืองใหม
เรียกวา“เมืองนครราชสีมา”แตคนทั่วไป เรียกวา “เมืองโคราช”
สมัยกรุงรัตนโกสิ นทร รัชกาลที่ 1 โปรดเกลาฯ ให ยกฐานะเปนเมืองชั้นเอก ผูสำเร็จราชการเมือง
มียศ เปน เจาพระยา โดย เจาพระยานครราชสีมาคนแรกชื่อ ปน ณ ราชสีมา และในรัชกาลนี้เมืองนครราชสีมาไดนำ
ชางเผือก 2 เชือก ขึ้นนอมเกลาถวาย ตอมาในป พ.ศ.2369 ในสมัยรัชกาลที่ 3 เจาอนุวงศ ผูครองเมืองเวียงจันทน
ก อการกบฏ ยกกองทั พ มาตี เมื องนครราชสี ม าและกวาดต อน พลเมื องไปเป น เชลย คุ ณ หญิ งโม (ภรรยาปลั ด
เมื องนครราชสี มา (พระสุ ริยเดชวิ เศษ ฤทธิ์ ทศทิ ศวิชั ย)) ผู รักษาเมื องแสร งทำกลั วเกรงและประจบเอาใจทหารลาว
เมื่ อถู กกวาดตอนมาถึงทุ งสั มฤทธิ์ในเขตอำเภอพิ มาย ก็หยุ ดพั กกลางทางพอได โอกาสคุ ณหญิ งโมก็จั ดกองทั พโจมตี
กองทั พเวี ยงจั นทน แตกพ ายไป วี รกรรมที่ คุณหญิ งโมได ประกอบขึ้ นนี้ รั ชกาลที่ 3 จึ งทรงพระกรุณาโปรดเกล าฯ
สถาปนา คุ ณหญิ งโม ดำรงฐานั นดรศั กดิ์ เป น “ทาวสุ รนารี” ตอมาในสมั ยรัชกาลที่ 5 ได โปรดเกล าฯ ให รวบรวม
หัวเมืองในเขตที่ราบสูงใหนครราชสีมาเปนที่วาการมณฑลลาวกลาง ในป พ.ศ. 2434 (ร.ศ. 110) และเปลี่ยนชื่อเปน
เปนมณฑลนครราชสีมา หลังจากนั้น ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตย ป พ.ศ. 2476
ไดยกยกเลิกการจัดหัวเมืองมณฑล เทศาภิบาล และจัดใหมเปนภาคมณฑลจังหวัดนครราชสีมา
2) ที่ตั้ง
จั ง หวั ด นครราชสี ม าตั ้ ง อ ยู  ใ น ภ าค ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และอยู ใ นพื้ น ที่ ก ลุ ม จั ง หวั ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 บนที่ราบสูงโคราช ละติจูด 15 องศาเหนือ ลองติจูด 102 องศาตะวันออก
สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 187 เมตร ตัวจังหวัดอยู หางจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต 259 กิโลเมตร
และโดยทางรถไฟ 264 กิโลเมตร
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3) ขนาดพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมามีพื้น ที่ 20,493.964 ตารางกิ โลเมตร หรือประมาณ 12,808,728 ไร
คิดเปน รอยละ 12.12 ของพื้ น ที่ภ าคตะวันออกเฉียงเหนือ เปน พื้ นที่ ปาไม 2,297,735 ไร โดยสวนใหญเปน
พื้นที่ อุทยานแหงชาติคืออุทยานแหงชาติ เขาใหญ และอุทยานแหงชาติ ทับลานรอยละ 61.4 และเป นแหลงน้ ำ
280,313 ไร มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ติดตอกับจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแกน
ทิศใต
ติดตอกับจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแกว
ทิศตะวันออก ติดตอกับจังหวัดบุรีรัมย และจังหวัดขอนแกน
ทิศตะวันตก ติดตอกับจังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี
รูปภาพที่ 2 แสดงอาณาเขตจังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดลพบุรี

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดนครยานก
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดสระแก้ว
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4) ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนครราชสีมา มีท้ังที่เปนภูเขาสูง ที่ราบลุม พื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นและ
พื้นที่ลูกคลื่นลอนลึก โดยสามารถแบงออกเปน 3 บริเวณ คือ
4.1) บริเวณเทื อกเขาที่ สูงทางตอนใต มีความสูงจากระดับ น้ำทะเลมากกวา 250 เมตรอยูใน
บริเวณอำเภอปากชอง ปกธงชัย วังน้ำเขียว ครบุรี และเสิงสาง มีเทือกเขานี้เปนตนกำเนิดของแมน้ำ และลำธาร
หลายสายที่ไหลไปทางตะวันออกของภาค เชน แมน้ำมูล ลำแชะ ลำพระเพลิง และลำปลายมาศพื้นที่ระหวาง
เทื อ กเขาส ว นใหญ มี ลั ก ษณะเป น ลู ก คลื่ น ลอนลึ ก และลู ก คลื่ น ลอนตื้ น ตอนล า งของหุ บ เขามี ค วามลาดชั น
คอนขางมาก ทำใหมีการชะลางและพังทลายของหนาดินในบริเวณนี้คอนขางสูงเปนพื้นที่ซึ่งจำเปนตองสงวน และ
อนุรักษใหคงเปนสภาพตามธรรมชาติ เพื่อรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศน และสถานทองเที่ยวตามธรรมชาติ
4.2) บริเวณที่สูงทางตอนกลาง มีความสูงจากระดับน้ำทะเลอยูระหวาง 200 เมตร อยูในเขตพื้นที่
อำเภอดานขุนทด อำเภอเทพารักษ อำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนิน อำเภอโนนไทย อำเภอพระทองคำ อำเภอขามทะเลสอ
อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอโชคชัย อำเภอหนองบุญมาก อำเภอจักราช และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ลักษณะ
พื้นที่สวนใหญ เปนลูกคลื่นลอนตื้น ยกเวนบริเวณใกลเชิงเขามีลักษณะเปนพื้ นที่ลูกคลื่นลอนลึก ที่ราบลุมริมฝง
แมน้ำไหลผานหลายสาย ไดแก ลำแชะ ลำพระเพลิง ลำตะคอง และแมน้ำมูล พื้นที่บางแหงเปนพื้นที่ราบซึ่งเปนปา
หมดสภาพและปจจุบันเปนพื้นที่ทำการเกษตรแตบางแหงปลอยทิ้งไววางเปลา ไดกำหนดใหเปนเขตเตรียมการ
พั ฒ นาที่ ดิ น ใช เป น พื้ น ที่ เกษตรกรรม ปศุ สั ต ว อุ ต สาหกรรม และชุ ม ชนเมื อ ง ที่ ดิ น ประเภทปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ
การเกษตร
4.3) พื้นที่ลูกคลื่นและพื้นที่ราบลุมทางตอนเหนือ สูงจากระดับน้ำทะเลไมเกิน 200 เมตร อยูใน
เขตอำเภอแกงสนามนาง อำเภอบานเหลื่อม อำเภอบัวใหญ อำเภอสีดา อำเภอบัวลาย อำเภอโนนแดง อำเภอ
ประทาย อำเภอลำทะเมนชัย อำเภอเมืองยาง อำเภอชุมพวง อำเภอพิมาย อำเภอคง อำเภอขามสะแกแสง อำเภอ
โนนสูง และอำเภอหวยแถลง มีลักษณะเปนพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นที่สูงสลับที่นา บางตอนเปนพื้นที่ราบลุมบริเวณ
ริมฝงแมน้ำลำเชียงไกร ลำปลายมาศ และมีที่ราบลุมบริเวณริมฝงลำสะแทด เปนพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อทำการเกษตร
และการพัฒนาเมือง การพัฒนาอุตสาหกรรม การประมง
5) ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพอากาศทั่ ว ไปของจั ง หวั ด นครราชสี ม าอยู ภ ายใต อิ ท ธิ พ ลของมรสุ ม 2 ชนิ ด คื อ มรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ (เริ่มตั้งแตประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ) มรสุมนี้มีแหลงกำเนิดจากบริเวณ
ความกดอากาศสู ง ในซี ก โลกเหนื อ แถบประเทศมองโกเลี ย และจี น พั ด พาเอามวลอากาศเย็ น และแห ง จาก
แหลงกำเนิดเขามาปกคลุมประเทศไทย ทำใหบริเวณจังหวัดนครราชสีมาประสบกับภาวะอากาศหนาวเย็นและแหง
แลง โดยทั่วไป สวนมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต (เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือน
ตุลาคม) มรสุมนี้มีแหลงกำเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกใต บริเวณมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งพัดออกจาก
ศูนยกลางเปนลมตะวันออกเฉียงใตและเปลี่ยนเปนลมตะวันตกเฉียงใต เมื่อพัดขามเสนศูนยสูตร พัดพาเอามวล
อากาศชื้ น จากมหาสมุ ทรอิ น เดี ย มาสู ป ระเทศไทย ทำให บ ริเวณจังหวัดนครราชสีมา มี เมฆมากและฝนตกชุ ก
โดยทั่วไป
6) ขอมูลการปกครอง/ประชากร
ขอมูลการปกครองจังหวัดนครราชสีมา มีการบริหารราชการ เปน 3 สวน ดังนี้
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) องคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.1) องคการบริหารสวนจังหวัด
3.2) เทศบาล (ทน. 1 / ทม. 4 / ทต. 85 แหง)
3.3) องคการบริหารสวนตำบล

334 องคกร
1 แหง
90 แหง
243 แหง

จังหวัดนครราชสีมาแบงเขตการปกครองออกเปน 32 อำเภอ 289 ตำบล 3,756 หมูบาน ดังนี้
1) อำเภอเมืองนครราชสีมา
4) อำเภอจักราช
7) อำเภอดานขุนทด
10) อำเภอโนนสูง
13) อำเภอพิมาย
16) อำเภอประทาย
19) อำเภอขามสะแกแสง
22) อำเภอหนองบุญมาก
25) อำเภอวังน้ำเขียว
28) อำเภอพระทองคำ
31) อำเภอสีดา

2) อำเภอคง
5) อำเภอโชคชัย
8) อำเภอโนนไทย
11) อำเภอปกธงชัย
14) อำเภอสีคิ้ว
17) อำเภอหวยแถลง
20) อำเภอเสิงสาง
23) อำเภอแกงสนามนาง
26) อำเภอเมืองยาง
29) อำเภอลำทะเมนชัย
32) อำเภอบัวลาย

3) อำเภอครบุรี
6) อำเภอชุมพวง
9) อำเภอบัวใหญ
12) อำเภอปากชอง
15) อำเภอสูงเนิน
18) อำเภอขามทะเลสอ
21) อำเภอบานเหลื่อม
24) อำเภอโนนแดง
27) อำเภอเทพารักษ
30) อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ประชากร
จังหวัดนครราชสีมา ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕62 มีประชากร จำนวน 2,648,927 คน เปนชาย
1,304,944 คน เปนหญิง ๑,344,983 คน จำนวนครัวเรือน 983,771 ครัวเรือน
อำเภอที่ มี ป ระชากรมากที่ สุ ด 5 อำเภอแรก ไดแ ก อำเภอเมือ งนครราชสีม า อำเภอปากช อ ง
อำเภอพิม าย อำเภอด า นขุ น ทด และอำเภอโนนสู ง ตามลำดั บ โดยอำเภอที ่ ป ระชากรน อ ยที ่ ส ุ ด คื อ
อำเภอบ า นเหลื่ อม
ตารางที่ 1 แสดงจำนวนประชากรและบานของจังหวั ดนครราชสีมา ป พ.ศ. 2562
ที่

อำเภอ

1

รวมทั้งหมด
เมืองนครราชสีมา

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ปากชอง
พิมาย
ดานขุนทด
โนนสูง
สีคิ้ว
ปกธงชัย
ครบุรี
สูงเนิน
ชุมพวง
โชคชัย
บัวใหญ
คง

จำนวนประชากรและบาน ป พ.ศ. 2562
District
ชาย (คน)
หญิ ง (คน)
รวม (คน)
บ า น (หลั ง )
1,303,944 1,344,983 2,648,927 983,771
Total
227,312 239,536
466,848
235,050 Mueang Nakhon
Ratchasima
96,991
99,897
196,888
105,900 Pak Chong
63,768
66,275
130,043
40,904 Phimai
63,540
65,488
129,028
41,546 Dan Khun Thot
62,308
64,876
127,184
37,282 Non Sung
63,325
63,820
126,145
49,156 Sikhio
57,234
60,230
117,464
41,478
Pak Thong Chai
47,459
49,184
96,643
36,185 KhonBuri
41,185
43,484
84,669
36,007 Sung Noen
41,419
41,808
83,227
23,398 Chum Phuang
40,362
42,757
83,119
33,340 Chok Chai
41,167
41,519
82,686
25,652 Bua Yai
39,936
41,207
81,143
22,581 Khong
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จำนวนประชากรและบาน ป พ.ศ. 2562
ชาย (คน)
หญิ ง (คน)
รวม (คน)
บ า น (หลั ง )
14 ประทาย
38,570
39,064
77,634
21,886
15 หวยแถลง
38,269
38,021
76,290
21,253
16 จักราช
35,708
36,113
71,821
20,445
17 โนนไทย
35,168
36,558
71,726
21,849
18 เสิงสาง
35,006
35,609
70,615
21,708
19 หนองบุญมาก
30,305
30,671
60,976
18,096
20 วังน้ำเขียว
22,485
22,720
45,205
19,494
21 ขามสะแกแสง
21,514
21,767
43,281
12,843
22 พระทองคำ
20,736
21,092
41,828
13,349
23 แกงสนามนาง
18,530
18,656
37,186
10,560
24 เฉลิมพระเกียรติ
17,617
18,431
36,048
11,228
25 ลำทะเมนชัย
16,310
16,445
32,755
9,152
26 ขามทะเลสอ
14,781
15,236
30,017
10,238
27 เมืองยาง
14,070
13,893
27,963
7,599
28 โนนแดง
12,482
12,976
25,458
6,978
29 เทพารักษ
12,730
12,492
25,222
8,215
30 บัวลาย
12,223
12,309
24,532
7,087
31 สีดา
12,017
12,162
24,179
7,147
32 บานเหลื่อม
10,417
10,686
21,103
6,165
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ขอมูลป พ.ศ. 2562
ที่

District

อำเภอ

Prathai
HuaiThalaeng
Chakkarat
Non Thai
Soeng Sang
NongBunmak
Wang Nam Khiao
Kham Sakaesaeng
Phra Thong Kham
KaengSanam Nang
ChaloemPhraKiat
Lam Thamenchai
Kham Thale So
Mueang Yang
Non Daeng
Thepharak
Bua Lai
Sida
Ban Lueam

7) การใชประโยชนที่ดิน
จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ทั้งหมด ๑๒,๘๐๘,๗๒8 ไร ขอมูล ณ ป 2562 มีการใชประโยชนที่ดิน
มากที่สุด คือ พื้นที่นา 4,082,782 ไร คิดเปนรอยละ 31.88 รองลงมาเปนพื้นที่พืชไร 3,755,199 ไร คิดเปน
ร อ ยละ 29.32 พื้ น ที่ น อกการเกษตร 2,428,447.56 ไร คิ ด เป น ร อ ยละ 18.96 และพื้ น ที่ ป า ไม
1,995,327.44 ไร คิดเปนรอยละ 15.58 ตามลำดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ตารางที่ 2 แสดงการใชประโยชนที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
ประเภทการใชประโยชน
พื้นที่ (ไร)
เนื้อที่ทั้งหมด Total
12,808,728.00
ที่นา Paddy land
4,082,782.00
ที่พืชไร Upland field crop
3,755,199.00
ที่ไมผลและไมยืนตน
106,507.00
ที่สวนผักและไมดอก ไมประดับ Orchard and
41,243.00
perennial crop
ที่อื่น ๆ Miscellaneous land
399,222.00
นอกการเกษตร Non-agricultural landuse
2,428,447.56
เนื้อที่ปาไม Forest land
1,995,327.44

รอยละ
100.00
31.88
29.32
0.83
0.32
3.12
18.96
15.58

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร Source: Office of Agricultural Economics พ.ศ. 2562
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8) พื้นที่ปาไมของจังหวัดนครราชสีมา
ป า ไม ที่ สำคั ญ ในจั ง ห วั ด นครราชสี ม า ได แ ก ป า ดิ บ แล ง ป าเบญ จพ รรณ และป า เต็ ง รั ง
พรรณไม ส ำคั ญ ที่ ขึ้ น อยู ได แ ก ประดู แดง มะค าโมง ยาง เต็ ง รั ง เหี ย ง พลวง เป น ต น พื้ น ที่ เขตป าอนุ รั ก ษ
ซึ่งยั งคงความอุ ดมสมบู รณ ดวยทรัพ ยากรป าไมและสัตวปา สว นใหญ อยูดานทิศใตของจังหวัด ไดแก อุท ยาน
แห งชาติ เขาใหญ อุ ทยานแห งชาติ ทั บ ลาน อุ ทยานแห งชาติ น้ ำตกเจ็ ด สาวน อย เขตห ามล าสั ต ว ป าเขาแผงม า
และเขตหามลาสัตวปาปาเขาภูหลวง
ปจจุบันสถานการณการลักลอบตัดไมทำลายปาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทวีความรุนแรงมากขึ้น
จังหวัดนครราชสีมาไดถูกจัดอันดับเปนจังหวัดที่มีความวิกฤตรุนแรงดานการบุกรุกทำลายทรัพยากรปาไมเปน ๑
ใน ๓ จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเปน ๑ ใน ๑๒ จังหวัดของประเทศ โดยเฉพาะปญหาการลักลอบ
ตัดไมพะยูง ซึ่งเปนชนิดไมที่ตลาดตางประเทศมีความตองการสูงและมีราคาแพง พบมากในบริเวณเขตอุทยาน
แหงชาติทับลาน ทองที่อำเภอครบุรี และอำเภอเสิงสาง นอกจากนี้ยังมีปญหาการบุกรุกพื้นที่ปา เพื่อเปนที่ทำกิน
และใชประโยชนอื่นๆ อีกดวย
รูปภาพที่ 3 แสดงภาพถายดาวเทียมแสดงพื้นที่ปาไมทองที่จังหวัดนครราชสีมา
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ตารางที่ 3 แสดงประเภทพื้นที่ปาไมของจังหวัดนครราชสีมาที่ประกาศสงวนหวงหาม
ลำดับ ประเภทพื้นที่ปาไม จำนวน
เนื้อที่ (ไร)
หมายเหตุ
๑ ปาสงวนแหงชาติ
๒๙ ปา ๔,877,869.๕๐ ๑. เนื้อที่ที่กำหนดตามกฎกระทรวง
๒.จากการคำนวณตามแผนที่จำแนกเขต
การใชประโยชนทรัพยากรทีด่ ินและปาไม
(Zonning) มีเนื้อที่ ๔,๙๔๘,๔๑๖.๒๕ ไร
ประกอบดวย
- สวนที่ประกาศเปนเขตอุทยานแหงชาติ
ทับลาน เนื้อที่ ๘๒๙,๙๗๔ ไร
- สวนที่สงมอบพื้นที่ ให ส.ป.ก.
(Zone A และ E) เนื้อที่ ๓,๓๒๖,๙๔๘.๕ ไร
กันพื้นที่ที่ไมเหมาะสมตอการเกษตรกรรม
คืนกรมปาไมแลว เนื้อที่ ๑๘๕,๙๕๙.๗ ไร
คงเหลือพื้นที่ ส.ป.ก. ดำเนินการเนื้อที่
๓,๑๔๐,๙๘๘.๘ไร
- คงเหลือพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ
(Zone C และพื้นที่สงคืนจาก ส.ป.ก.)
เนื้อที่ ๙๗๗,๔๕๓.๔๕ ไร
๒ อุทยานแหงชาติ
๓ แหง ๑,๔๑๒,๗๗๖.๐๐ - อุทยานแหงชาติเขาใหญเนื้อที่ ๒๒๗,๕๕๐ ไร
- อุทยานแหงชาติทับลานเนื้อที่ ๑,๑๘๔,๘๗๕ ไร
(ทับซอนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ เนื้อที่
๘๒๙,๙๗๔ ไร)
- อุทยานแหงชาติน้ำตกเจ็ดสาวนอยเนื้อที่
๓๕๑ ไร (เฉพาะในทองที่จังหวัดนครราชสีมา)
๓ เขตหามลาสัตวปา ๒ แหง ๑๕๐,๒๐๐.๐๐ - เขตหามลาสัตวปาเขาแผงมาเนื้อที่ ๕,๐๐๐
ไร(ทับซอนปาสงวนแหงชาติ ปาเขาภูหลวง)
- เขตหามลาสัตวปาปาเขาภูหลวง เนื้อที่
๑๔๕,๒๐๐ ไร (ทับซอนปาสงวนแหงชาติ
ปาเขาภูหลวง)
๔ ปาไมถาวรของชาติ
๑๑
๑๐๖,๖๙๑.๐๐
ตามมติคณะรัฐมนตรี แหง
๕ ปาอนุรักษเพิ่มเติม ๖ แหง ๑๓,๔๔๘.๐๐
๖ ปาชุมชน
257 128,128.47 513 หมูบาน ในทองที่ 110 ตำบล 24 อำเภอ
แหง
ที่มา : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕62
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ 7 (นครราชสีมา) พ.ศ. 2562
สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 8 (นครราชสีมา) พ.ศ. 2562
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จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ปาไมที่ประกาศสงวนหวงหามตามกฎหมาย รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น ๖,๖88,862.50 ไร
(หรือประมาณ ๑๐,702.1๘ ตารางกิโลเมตร) คิดเปนรอยละ ๕๑.61 ของพื้นที่จังหวัด
ป า ชุ ม ชน ในท อ งที่ จั ง หวั ด นครราชสี ม า กรมป า ไม ป ระกาศจั ด ตั้ ง ป า ชุ ม ชนไปแล ว จำนวน
๒๕๗ โครงการ เนื้อที่ 128,128 – 1 – 88 ไร ครอบคลุมพื้นที่ ๕๑๓ หมูบาน ๑๑๐ ตำบล ๒๔ อำเภอ (ขอมูล
ณ วันที่ ๓1 ธันวาคม 2562)
ตารางที่ 4 แสดงสถิติพื้นที่ปาไมของจังหวัดนครราชสีมาจากผลการแปลภาพถายดาวเทียม
ป ๒๕๔๖ – ๒๕๖2
ป พ.ศ.
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๑
๒๕๕๒
2556
255๗
255๘
2559
25๖๐
2561
2562

พื้นที่ปา (ตร.กม.)
๓,๒๗๒.๔๐
๓,๑๔๘.๙๔
๒,๙๒๒.๔๔
๒,๙๑๕.๐๔
๓,๑๓๒.๕๕
๓,๑๒๗.๕๔
๓,๐๗๐.๖๑
๓,๐๘๕,๓๖
3,08๗.๑๘
3,102.28
3,1๓๓.๖๑
3,181.76
3,192.52

พื้นที่ (ไร)
๒,๐๔๕,๒๕๐.๐๐
๑,๙๖๘,๐๗๕.๐๐
๑,๘๒๖,๕๒๕.๐๐
๑,๘๒๑,๙๐๐.๐๐
๑,๙๕๗,๘๔๓.๗๕
๑,๙๕๔,๗๑๒.๕๐
๑,๙๑๙,๑๒๘.๕๐
๑,๙๒๐,๕๒๕.๔๐
๑,๙๒๙,๔๙๑.๘๘
1,938,927.78
1,958,504.61
1,988,600.95
1,995,327.44

% ของพื้นที่จังหวัด
๑๕.๗๔
๑๕.๓๗
๑๔.๒๖
๑๔.๒๒
๑๕.๒๙
๑๕.๒๖
๑๔.๘๑
๑๔.๘๒
๑๔.๘๙
14.96
15.11
15.34
15.40

ที่มา : (ขอมูลป ๒๕๕๑) สำนักแผนงานและสารสนเทศ , กรมปาไม (๒๕๕๑). ขอมูลสถิติกรมปาไม ป ๒๕๕๑.
(ขอมูลป ๒๕๕๒) สำนักแผนงานและสารสนเทศ , กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (๒๕๕๒).
(ขอมูลป 25๖๑) สำนักจัดการที่ดิน กรมปาไม , (ขอมูลป 2562)
เมื่อเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาของจังหวัด ป 2561-2562 เพิ่มขึ้น รอยละ 0.34
9) แหลงน้ำ
9.1 แหลงน้ำธรรมชาติ
แหลงน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ๙ ลุมน้ำ ไดแก ลุมน้ำมูลตอนบน, ลุมน้ำลำพระเพลิง, ลุมน้ำลำมูล
ตอนลาง, ลุมน้ำลำปลายมาศ, ลุมน้ำลำตะคอง, ลุมน้ำลำเชียงไกร, ลุมน้ำลำสะแทด, ลุมน้ำลำชี และลุมน้ำลำจักราช
รวมพื้นที่ลุมน้ำ ๒๐,๙๐๕ ตร.กม. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ๑,๐37 มม./ป ปริมาณน้ำทาเฉลี่ย ๓,๕๑๒ ลาน ลบ.ม./ป มี
พื้นที่ชลประทาน ๗๐๒,๔๕๘ ไร คิดเปนรอยละ ๘.๕๗ ของพื้นที่จังหวัดทั้งหมด
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พื้นที่ลุมน้ำยอยที่สำคัญในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ตารางที่ 5 แสดงพื้นที่ลุมน้ำยอยที่สำคัญในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ลุมน้ำยอย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

พื้นที่ลุมน้ำ

อำเภอในเขตลุมน้ำ
ไร
ลำน้ำมูลตอนบน
๑,๕๗๕,๖๒๕ ครบุรี โชคชัย เมือง เฉลิมพระเกียรติ
ลำพระเพลิง
๑,๔๔๓,๗๕๐ ปากชอง วังน้ำเขียว ปกธงชัย โชคชัย
ลำตะคอง
๒,๔๔๐,๖๒๕ ปากชอง สีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ และ
เมืองนครราชสีมา
ลำเชียงไกร
๓,๗๕๒ ๒,๓๔๕,๐๐๐ ดานขุนทด สีคิ้ว เทพารักษ โนนไทย เมืองนครราชสีมา
พระทองคำ โนนสูง ขามสะแกแสง
ลำน้ำชี
๖๘๐
๔๒๕,๐๐๐ แกงสนามนาง บานเหลื่อม คง
ลำสะแทด
๒,๔๕๗ ๑,๕๓๕,๖๒๕ บัวใหญ บัวลาย สีดา คง โนนแดง พิมาย ประทาย
โนนสูง ขามสะแกแสง เมืองยาง
ลำน้ำมูลตอนลาง ๑,๕๖๕
๙๗๘,๑๒๕ โนนสูง เฉลิมพระเกียรติ จักราช พิมาย ชุมพวง
ลำทะเมนชัย เมืองยาง
ลำจักราช
๑,๓๘๘
๘๖๗,๕๐๐ เสิงสาง หนองบุญมาก จักราช พิมายเฉลิมพระเกียรติ
ลำปลายมาศ
๑,๙๑๕ ๑,๑๙๖,๘๗๕ ครบุรี เสิงสาง หวยแถลง ชุมพวง
รวม
๒๐,๔๙๓ ๑๒,๘๐๘,๑๒๕
ทีม่ า : โครงการชลประทานนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕62
ตร.กม
๒,๕๒๑
๒,๓๑๐
๓,๙๐๕

9.2 อางเก็บน้ำสำคัญ
(๑) อางเก็บน้ำขนาดใหญ
- อางเก็บน้ำลำตะคอง ต.คลองไผ อ.สีคิ้ว 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.สีคิ้ว 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.โนนสมบูรณ 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 โดยคาปริมาณฝนรายปเฉลี่ยที่เกิดขึ้น
ในชวงฤดูฝน 820.90 มิลลิเมตร หรือคิดเปนรอยละ 79 ของทั้งหมดและมีคาปริมาณฝนรายปเฉลี่ยที่เกิดขึ้น
ในชวงฤดูแลง 216.10 มิลลิเมตร หรือคิดเปนรอยละ 21 ของทั้งหมด
9.4 สถานการณน้ำผิวดิน
1) อางเก็บน้ำขนาดใหญรวม 4 อาง
รูปภาพที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบปริมาตรน้ำในอางเก็บน้ำ ทั้ง 4 อาง
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2) อางเก็บน้ำขนาดกลาง รวม 23 อาง
ตารางที่ 6 แสดงจำนวนอางขนาดกลางในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

ที่มา : ขอมูลสถานการณน้ำในอางเก็บน้ำโครงการชลประทานนครราชสีมา วันที่ 9 กันยายน 2562
9.5 คุณภาพแหลงน้ำผิวดิน
สถานการณคุณภาพน้ำ
1) แมน้ำมูล มาตรฐานตามที่กรมควบคุมมลพิษไดประกาศกำหนดประเภทของแหลงน้ำแมน้ำมูล
เปนแหลงน้ำประเภทที่ 3 (พอใช) เปนแหลงน้ำที่ไดรับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชน
เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผานกระบวนการการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปกอน
และใชเพื่อการเกษตร พบวา มีคุณภาพน้ำอยูในเกณฑพอใชขึ้นไป รอยละ 33
2) แมน้ำชี มาตรฐานตามที่กรมควบคุมมลพิษไดประกาศกำหนดประเภทของแหลงน้ำแมน้ำชี
เปนแหลงน้ำประเภทที่ 3 (พอใช) เปนแหลงน้ำที่ไดรับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชน
เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผานกระบวนการการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปกอน
และใชเพื่อการเกษตร พบวา มีคุณภาพน้ำอยูในเกณฑพอใชขึ้นไป รอยละ 67
3) ลำตะคองชวงที่ 1 (ตอนลาง) มาตรฐานตามที่กรมควบคุมมลพิษไดประกาศกำหนดประเภท
ของแหลงน้ำลำตะคองเปนแหลงน้ำประเภทที่ 4 (เสื่อมโทรม) เปนแหลงน้ำที่ไดรับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท
และสามารถเป น ประโยชน เพื่ อการอุป โภคบริโภคโดยตองผ านการฆาเชื้อโรคตามปกติและผานกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำเปนพิเศษกอน และใชเพื่อการอุตสาหกรรม พบวา คุณภาพน้ำอยูในเกณฑเสื่อมโทรมมาก
รอยละ 100
4) ลำตะคองชวงที่ 2 ( ตอนบน) มาตรฐานตามที่กรมควบคุมมลพิษไดประกาศกำหนดประเภท
ของแหลงน้ำลำตะคองเปนแหลงน้ำประเภทที่ 3 (พอใช) เปนแหลงน้ำที่ไดรับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและ
สามารถเปนประโยชน เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผานกระบวนการการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปกอน และใชเพื่อการเกษตร พบวา คุณภาพน้ำอยูในเกณฑพอใชขึ้นไป รอยละ 46
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5) ลำชี มาตรฐานตามที่กรมควบคุมมลพิษไดประกาศกำหนดประเภทของแหลงน้ำใหลำชีอยูใน
แหลงน้ำประเภทที่ 2 (ดี) เปนแหลงน้ำที่ไดรับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชน เพื่อการ
อุป โภคและบริโภคโดยต องผ านการฆ าเชื้ อโรคตามปกติ และผ านกระบวนการปรับ ปรุงคุณ ภาพน้ ำทั่ วไปกอน
การอนุรักษสัตวน้ำ การประมง การวายน้ำและกีฬาทางน้ำ พบวา คุณภาพน้ำในเกณฑพอใชขึ้นไป รอยละ 20
6) ลำเชียงไกร คุณภาพน้ำอยูในเกณฑพอใชขึ้นไป รอยละ 40
7) ลำปลายมาศ คุณภาพน้ำอยูในเกณฑพอใชขึ้นไป รอยละ 40
8) ลำสาขาอื่นๆ คุณภาพน้ำอยูในเกณฑพอใชขึ้นไป รอยละ 31
ทั้งนี้ คุณภาพน้ำแหลงน้ำผิวดินที่เปลี่ยนแปลงไปในแตละปขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง ไดแก ปริมาณน้ำฝนน้ำทา
น้ำทิ้งชุมชน การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม เป นตน โดยแหลงน้ำที่มีคุณภาพเสื่อมโทรมมาโดยตลอด คือ
ลำตะคองตอนลาง ซึ่งไหลผานบริเวณอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ปญหาคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมนั้นเกิดจาก
การระบายน้ำทิ้งจากกิจกรรมตาง ๆ เชน ชุมชน เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ซึ่งไมไดผานกระบวนการปรับปรุง
คุณภาพน้ำใหไดมาตรฐานกอนปลอยลงสูแหลงน้ำตาง ๆ
ตารางที่ 7 สรุปเกณฑคุณภาพน้ำแหลงน้ำผิวดินที่ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรุปผลคุณภาพน้ำ
เกณฑ
คุณภาพน้ำ

ดีมาก

ชวงฤดูน้ำนอย

ชวงฤดูน้ำมาก

ครั้งที่ 1
(พฤศจิกายน 2561)

ครั้งที่ 2
(กุมภาพันธ 2562)

ครั้งที่ 3
(พฤษภาคม 2562)

ครั้งที่ 4
(สิงหาคม 2562)

-

-

-

-

แมน้ำชี

แมน้ำชี

ลำเชียงไกร

-

ลำเชียงไกร
ลำปลายมาศ

ลำปลายมาศ

แมน้ำมูล
ลำปลายมาศ

ลำปลายมาศ,
ลำเชียงไกร, สาขาอื่นๆ
(ลำสะแทด,
ลำหวยเสว,ลำพรม,
ลำเชิญ)

แมน้ำมูล,ลำชี
ลำตะคองตอนบน
แมน้ำชี,สาขาอื่นๆ
(ลำจักราช,หวยเสนง)

แมน้ำมูล,ลำชี
ลำตะคองตอนบน
แมน้ำชี,สาขาอื่นๆ
(ลำเชิญ,ลำจักราช,
หวยเสนง)

ลำตะคองตอนบน,
ลำแมน้ำชี,
ลำสาขาอื่นๆ (ลำพรม, ลำ
หวยยาง,ลำจักราช, หวย
เสนง)

ลำตะคองตอนลาง,
ลำสาขาอื่นๆ (ลำซอ, ลำ
แชะ,ลำหวยยาง,
ลำจักราช)

ลำตะคองตอนลาง,
ลำสาขาอื่นๆ (ลำซอ, ลำ
แชะ,ลำพรม,
ลำหวยเสว)

ลำตะคองตอนลาง,
ลำสาขาอื่นๆ (ลำซอ, ลำ
แชะ,ลำพรม,
ลำหวยเสว)

ลำตะคองตอนลาง,
ลำเชียงไกร, ลำสาขาอื่นๆ
(ลำซอ,ลำพรม,
ลำหวยเสว)

ดี
แมน้ำมูล,ลำชี,
ลำตะคองตอนบน
พอใช

เสื่อมโทรม

เสื่อมโทรมมาก

หมายเหตุ

เกณฑคุณภาพน้ำดีมากการตรวจวัดโดยรวม(รอยละ 80 ขึ้นไป) ไดมาตรฐานคุณภาพน้ำแหลงน้ำผิวดินประเภทที่ 2
เกณฑคุณภาพน้ำดีการตรวจวัดโดยรวม(รอยละ 51 ขึ้นไป) ไดมาตรฐานคุณภาพน้ำแหลงน้ำผิวดินประเภทที่ 2
เกณฑคุณภาพน้ำพอใชการตรวจวัดโดยรวม(รอยละ 51 ขึ้นไป) ไดมาตรฐานคุณภาพน้ำแหลงน้ำผิวดินประเภทที่ 3
เกณฑคุณภาพน้ำเสื่อมโทรม การตรวจวัดโดยรวม(รอยละ 51 ขึ้นไป) ไดมาตรฐานคุณภาพน้ำแหลงน้ำผิวดินประเภทที่ 4
เกณฑคุณ ภาพน้ำเสื่อมโทรมมาก การตรวจวัดโดยรวม(รอยละ 50ขึ้นไป) ไมไดมาตรฐานคุณภาพน้ำแหลงน้ำผิวดิน
ประเภทที่ 4
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แหล งน้ ำที่ มีคุณ ภาพน้ ำเสื่ อมโทรมมาอย างตอเนื่องโดยตลอด คือ ลำตะคองตอนล าง (ชว งที่ 1)
ตั้งแตฝายกันผม ตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จนถึง ฝายคนชุม บานคนชุม ตำบลปรุใหญ
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สาเหตุนาจะเกิดจากการระบายน้ำทิ้งจากกิจกรรมตางๆ เชน ชุมชน
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ซึ่งน้ำที่ไหลลงนั้นยังไมผานกระบวนการบำบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ำกอน ทั้งนี้
คุณภาพน้ำแหลงน้ำผิวดินที่เปลี่ยนแปลงไปในแตละปขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง ไดแก ฤดูกาล ปริมาณน้ำฝน
ปริมาณน้ำทิ้ง เปนตน
ตารางที่ 8 แสดงระบบบำบัดน้ำเสีย
สถานที่บำบัดน้ำเสีย
จำนวนพื้นที่ (ไร) ระบบบำบัดน้ำเสีย
1. เทศบาลนครนครราชสีมา อำเภอเมือง 308 ไร
บอปรับเสถียร (Stabilization Pond)
จังหวัดนครราชสีมา
2. เทศบาลเมืองปากชอง อำเภอปากชอง 133 ไร
บอปรับเสถียร (Stabilization Pond)
จังหวัดนครราชสีมา
3. เทศบาลเมืองบัวใหญ อำเภอบัวใหญ
61 ไร
บอปรับเสถียร (Stabilization Pond)
จังหวัดนครราชสีมา
4. เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขาม 6.46 ไร
บอปรับเสถียร (Stabilization Pond)
ทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
และบึงประดิษฐ
5. เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง บอปรับเสถียร (Stabilization Pond)
จังหวัดนครราชสีมา
6. เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน
3 ไร
บอปรับเสถียร (Stabilization Pond)
จังหวัดนครราชสีมา
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10) น้ำบาดาล
ปริมาณน้ำบาดาลที่กักเก็บของพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีประมาณ 44,300 ลานลูกบาศกเมตร
ปริมาณที่ส ามารถนำมาใช ได ป ระมาณ 1,480 ลานลูกบาศกเมตรตอป โดยมีป ริมาณน้ำที่เพิ่มเติมในแตละป
ประมาณ 2,160 ล านลู ก บาศก เมตร การพั ฒ นาน้ ำบาดาลขึ้ น มาใช ไม ค วรพั ฒ นาจนใกล เคี ย งกั บ ศั ก ยภาพ
เนื่องจากหลายพื้นที่มีความเสี่ยงในเชิงคุณภาพโดยเฉพาะเรื่องความเค็มและอาจทำใหเกิดการแพรกระจายของ
ความเค็มดวย
รูปภาพที่ 5 แสดงแผนที่น้ำบาดาลในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
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11) สถานการณภัยแลง
ป 2559 พื้นที่ประสบภัย 10 อำเภอ 136,206 ไร 54,401 ครัวเรือน
ป 2560 ไมมีขอมูลการเกิดภัย
ป 2561 พื้นที่ประสบภัย 4 อำเภอ 61,5906 ไร 4,967 ครัวเรือน
ป 2562 พื้นที่ประสบภัย 29 อำเภอ 3,400,070 ไร 473,975 ครัวเรือน
12) สถานการณอุทกภัยและดินถลม
ป 2560 พื้นที่ประสบภัย 17 อำเภอ 1,946 ครัวเรือน
ป 2561 พื้นที่ประสบภัย 9 อำเภอ 9,956 ครัวเรือน
ป 2562 พื้นที่ประสบภัย 6 อำเภอ 5,653 ครัวเรือน
ที่มา : สำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2562
13) ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ปริมาณขยะมูลฝอย
จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นรวม 2,522.99 ตัน/วัน โดยมีองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่ใหบริการเก็บขนรวม 205 แหง คิดเปนรอยละ 62 มีปริมาณขยะมูลฝอยที่ไดรับบริการเก็บขนรวม
917.51 ตัน/วัน หรือคิดเปนรอยละ 36.37 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น โดยมีขยะมูลฝอยที่ถูกนำไปกำจัดอยาง
ถูกตอง จำนวน 560.52 ตัน/วัน คิดเปนรอยละ 61.09 ของปริมาณขยะที่เก็บขนทั้งหมด หรือคิดเปนรอยละ
22.22 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังพบวา มีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไมมีการใหบริการจัดการขยะ
มูลฝอย จำนวน 128 แหง คิดเปนรอยละ 38 โดยมีปริมาณขยะที่กำจัดไมถูกตอง (ปริมาณขยะที่เก็บขนแตกำจัด
ไมถูกตอง และปริมาณขยะที่ไมมีการใหบริการ) จำนวน 672.22 ตัน/วัน คิดเปนรอยละ 26.64 ของปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด และมีปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำไปใชประโยชนประมาณ 1,290.25 ตัน/วัน คิดเปนรอยละ
51.14 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น

ตารางที่ 9 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน
จังหวัด

ปริมาณขยะ
ที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)

นครราชสีมา 2,522.99

จำนวน
อปท.
ที่มีการ
ใหบริการ
(แหง)

205

จำนวน
อปท.
ที่ไมมีการ
ใหบริการ
(แหง)

128

ปริมาณขยะ
ที่เก็บขน
ไปกำจัด
(ตัน/วัน)

917.51

ปริมาณ
ขยะ
ที่กำจัด
ถูกตอง
(ตัน/วัน)

ปริมาณ
ปริมาณ
ขยะ
ขยะที่ถูก
ที่กำจัด
นำไปใช
ไมถูกตอง ประโยชน(ตั
(ตัน/วัน)
น/วัน)

560.52 672.22 1,290.25

ที่มา : รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม ป 2562 สำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 11 (นครราชสีมา)
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ศูนยกำจัดขยะมูลฝอยรวม
จั งหวัด นครราชสี มามี ศูน ย กำจัดขยะมูล ฝอยรวม จำนวนทั้งสิ้น 6 แห ง ได แก เทศบาลนคร
นครราชสีมา เทศบาลตำบลสู งเนิ น เทศบาลเมื องเมืองป ก เทศบาลเมืองสีคิ้ว เทศบาลตำบลดานขุน ทด และ
เทศบาลตำบลแชะมาพบวา โดยพบวาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยทั้งหมดมีปริมาณขยะมูลฝอยสะสมรวม 83,934 ตัน
ตารางที่ 10 แสดงศูนยกำจัดขยะมูลฝอยรวม
ลำดับ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
1
2
3
4
5
6

เทศบาลนคร
นครราชสีมา
เทศบาลตำบลสูงเนิน
เทศบาลเมืองเมืองปก
เทศบาลเมืองสีคิ้ว
เทศบาลตำบล
ดานขุนทด
เทศบาลตำบลแชะ

ระบบ

ศักยภาพ
การ
รองรับ
(ตัน/วัน)
230

ปริมาณขยะ
เฉลี่ยเขา
สถานที่กำจัด
(ตัน/วัน)
450

ผสมผสาน
MBT
MBT /
Semi-aerobic
MBT

50
25
25
25

MBT

25

ผสมผสาน

จำนวน อปท. สถานะปจจุบัน
ที่เขารวม
(แหง)
34

เปด

50
18 (เทกอง)
15

15
1
1

เปด
ปด
เปด

20
(เทกอง)
5.64 (เทกอง)

2

ปด

2

ปด

ที่มา : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2562
14) โครงสรางพื้นฐาน
14.1) การคมนาคมขนสง
(1) ทางอากาศ
ทาอากาศยานนครราชสีมา ตั้งอยูบริเวณปาสงวนแหงชาติหนองเต็ง – จักราช
ตำบลท าชาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เปดใหบ ริการตั้งแตวันที่ 5 ธันวาคม 2540 โดยมี
เที่ยวบินพาณิชยมาทำการบินอยางตอเนื่องจนถึงป พ.ศ. 2561 ดดยมีสายการบินที่เคยเปดใหบริการ 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
- วันที่ 2 กันยายน 2554 ที่ทาอากาศยานนครราชสีมา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครราชสีมา บริษัท Thai Regional Aviation จำกัด ไดทำการเปดเที่ยวบิน สุวรรณภูมิ-โคราช-สุวรรณภูมิ
บริษัทเลือกใชเครื่องบินรุน Piper Navajo Chieftain ซึ่งเปนเครื่องบินที่ไดรับความนิยมสูง และ มีความปลอดภัยจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ใชเวลาในการเดินทาง 40 นาที
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- วัน ที่ 2 กุมภาพันธ 2558 สายการบิน กานตแอร ไดทำการเปด เที่ยวบิน
จากทาอากาศยานเชียงใหม - ทาอากาศยานนครราชสีมา โดยทำการบิน 4 เที่ย วบิน ตอสัปดาห ( จันทร,พุธ ,
พฤหัสบดี,เสาร ) โดยใชเครื่องบินรุน ATR-72 (ปจจุบันหยุดใหบริการในสายนี้แลว)
- วันที่ 3 ธันวาคม 2560 สายการบินนิวเจน แอรเวยส เปดใหบริการเสนทาง
บิน นครราชสีมา - เชียงใหม และภูเก็ต (ปจจุบันสายนี้หยุดใหบริการแลว)
- วั น ที่ 21 ธั น วาคม 2560 สายการบิ น นิ ว เจน แอร เวย ส เป ด ให บ ริ ก าร
เสนทางบิน นครราชสีมา - กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) ซึ่งปจจุบันสายนี้หยุดใหบริการแลว และจนถึงปจจุบันยังไมมี
บริการการบินพาณิชย มีเพียงการบินแบบไมประจำ (เชาเหมาลำ)
การใชประโยชนทาอากาศยานนครราชสีมาในปจจุบัน
ปจจุบันทาอากาศยานนครราชสีมาใชเปนที่รองรับการบินขึ้น – ลง ของเครื่อง
เชาเหมา เครื่องบิน เอกชน เครื่องบินสวนบุคคล เครื่องบินทหาร เครื่องบิน ราชการและรัฐวิสาหกิจ และตั้งแต
ป พ.ศ. 2554 บริษัทบางกอกเอวิชั่นเซ็นเตอร จำกัด ไดทำการบินขึ้น – ลง ในลักษณะฝกการบินของนักเรียนการบิน
จนถึงปจจุบัน
แผนการพัฒนาทาอากาศยานนครราชสีมา
1. การพัฒนาเปนศูนยซอมอากาศยานของประเทศ
2. การพัฒนาเปนศูนยจำหนายอะไหลชิ้นสวนดานการบิน
3. การพัฒนาดานการบินพาณิชยในการเชื่อมตอภาคภายในประเทศ
และการบินเขา – ออก จากตางประเทศ
ทั้งนี้ ไดมีผูประกอบการทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ 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
รูปภาพที่ 6 แสดงเสนทางถนนมอเตอรเวย
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ทางหลวงแผนดิน
ทางหลวงสายสำคัญของจังหวัดนครราชสีมามีดังนี้
ทางหลวงหมายเลขหลักเดียว
Thai Highway-2.svg ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ในเขต
จังหวัดนครราชสีมา เริ่มจาก กลางดง - ปากชอง - คลองไผ - สีคิ้ว - สูงเนิน - โคกกรวด - นครราชสีมา - จอหอ ตลาดแค - บานวัด - สีดา - สิน้ สุดจังหวัดนครราชสีมาในเขตอำเภอบัวลาย
ทางหลวงหมายเลขสองหลัก
Thai Highway-24.svg ทางหลวงแผนดินหมายเลข 24 (ถนนโชคชัย-เดชอุดม
และถนนสถลมารค) ในเขตจังหวัดนครราชสีมา เริ่มจากทางแยกตางระดับสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา –
รอยตออำเภอหนองบุญมาก กับอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย
ทางหลวงหมายเลขสามหลัก
Thai Highway-304.svg ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข 304 (ถนนแจงวัฒ นะ
ถนนรามอินทรา ถนนสุวินทวงศ) ในเขตจังหวัดนครราชสีมา เริ่มจากรอยตอจังหวัดปราจีนบุรีกับอำเภอวังน้ำเขียว
- อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
Thai Highway-201.svg ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข 201 ในเขตจั ง หวั ด
นครราชสีมา เริ่มจากอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา - รอยตออำเภอดานขุนทดกับอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
Thai Highway-202.svg ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข 202 ในเขตจั ง หวั ด
นครราชสีมา เริ่มจากรอยตออำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิกับอำเภอแกงสนามนาง - รอยตออำเภอประทาย กับ
อำเภอบานใหมไชยพจน จังหวัดบุรีรัมย
Thai Highway-204.svg ทางหลวงแผน ดิน หมายเลข 204 (ถนนเลี่ ย งเมื อ ง
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 (ถนนพาณิ ชยเจริญ)
จากอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา - รอยตออำเภอพล จังหวัดขอนแกน
Thai Highway-224.svg ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข 224 ในเขตจั ง หวั ด
นครราชสีมา เริ่มจากอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา – รอยตออำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
กับอำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย
Thai Highway-226.svg ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข 226 ในเขตจั ง หวั ด
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 ยังสามารถที่จะเลือกเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางจากกรุงเทพฯ ปลายทาง
จังหวัดตาง ๆ ในภาคอีสานที่ผานจังหวัดนครราชสีมาไดเชนกัน
เดินทางภายในจังหวัด
การเดินทางภายในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกลเคียง มีขนสงสาธารณะใหบริการดังนี้คือ
- รถโดยสารประจำทางหมวด 1 และหมวด 4 (รถสองแถว) วิ่งบริการภายใน
เขตเทศบาล และ บริเวณใกลเคียง รถโดยสารหมวด 1 แบงออกเปน 21 สาย วิ่งบริการภายในเขตเทศบาลและ
พื้นที่ใกลเคียงไปตามเสนทางตาง ๆ
- รถจักรยานยนตรับจาง รถสามลอเครื่อง และรถสามลอ วิ่งใหบริการในเขตตัวเมือง
- รถแท็ กซี่มิเตอร (Taxi Meter) เป ดให บริการในชวงการแขงขันกีฬาซีเกมส
ครั้งที่ 24 เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 เปนจังหวัดแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจุดจอดรถแท็กซี่อยูที่
สถานี ข นส ง ผู โ ดยสารแห ง ที่ 2 สถานี ร ถไฟนครราชสี ม า สถานี ร ถไฟชุ ม ทางจิ ร ะ ศู น ย ก ารค า เดอะมอลล
นครราชสีมา เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เทอรมินอล 21 โคราช และสถานบันเทิง นอกจากนี้ยังสามารถเรียกใช
บริการโดยโทรศัพทเลขหมายดวนหริอเรียกผานแอปพลิเคชัน ปจจุบันมีรถใหบริการทั้งสิ้นจำนวนมากกวา 70 คัน
ถาตองการเดินทางไปตางอำเภอ จะมีรถโดยสารประจำทางหมวด 4 ใหบริการ
ไปยังอำเภอตาง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา หลายสายดวยกัน สามารถขึ้นรถไดที่สถานีขนสงแหงที่ 1 ถนนบุรินทร
มีทั้ งประเภทรถสองแถว และ รถบั ส โดยสารประจำทางให บ ริการ จะมี ร ถโดยสารไป อำเภอป กธงชัย อำเภอ
ประทาย อำเภอด านขุน ทด อำเภอปากชอง อำเภอสูงเนิ น สำหรับ สถานีขนสงผูโดยสารแหงที่ 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
อำเภอสีคิ้ว
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
มีทั้งรถโดยสารประจำทางธรรมดา และปรับอากาศ หมวด 2 และ 3 จำนวน
หลายเส น ทางในจั ง หวั ด ต า ง ๆ วิ่ ง ให บ ริ ก ารผ า นจั ง หวั ด นครราชสี ม าที่ ส ถานี ข นส ง ผู โ ดยสารแห ง ที่ 2
(ถนนมิตรภาพ-หนองคาย) ทุกวัน
นอกจากนี้ มี ร ถโดยสารประจำทาง ให บ ริก ารรับ ส งผู โดยสารจาก ต น ทาง
จังหวัดนครราชสีมา ไปยังปลายทางจังหวัดอื่น ในภาคตาง ๆ ดังตอไปนี้
ภาคอี ส าน ได แ ก นครราชสี ม า- แก ง สนามนาง ชั ย ภู มิ , นครราชสี ม า –
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)
ภาคเหนื อ ไดแก นครราชสี ม า – นครสวรรค , นครราชสีมา – พิ ษ ณุ โลก ,
นครราชสีมา - เพชรบูรณ หลมสัก , นครราชสีมา – เชียงใหม , นครราชสีมา - เชียงราย (แมสาย)
ภาคกลาง ได แ ก นครราชสี ม า – กรุ ง เทพฯ , นครราชสี ม า – สระบุ รี ,
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
กรุ งเทพฯ-นครราชสีม า - นครหลวงเวีย งจั น ทน สาธารณรัฐ ประชาธิป ไตย
ประชาชนลาว (กรุงเทพฯ-เวียงจันทน 900 บาท, นครราชสีมา - เวียงจันทน 540 บาท)
เวลา 21.00 น. จากสถานี ต น ทาง กรุ ง เทพฯ (หมอชิ ต 2) ถึ ง บขส.
นครราชสีมา แหงที่ 2 ประมาณ 23.50 น.
เวลา 18.00 น. จากสถานี ต น ทาง นครหลวงเวี ย งจั น ทน ถึ ง บขส.
นครราชสีมา แหงที่ 2 ประมาณ 1 นาิกา หรือ 01.00 น.
เที่ยววิ่งนอกวันและเวลาราชการ เก็บคาทำการลวงเวลา ของดานตรวจคนเขาเมืองคนละ 5 บาท โดยจัดเก็บที่
สถานีเดินรถในการเดินทางขามแดนจากจังหวัดนครราชสีมา ไปยังนครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สามารถใชหลักฐาน คือหนังสือเดินทางคือหนังสือผานแดน หรือหนังสือผานแดนชั่วคราว
สถานีขนสงผูโดยสาร
จังหวัดนครราชสีมา มีสถานีขนสงผูโดยสารที่ใหบริการแกผูที่ตองเดินทางไปยัง
อำเภอ หรือ จังหวัดตาง ๆ ดังนี้
สถานี ขนส งผู โดยสารแห งที่ 1 ตั้งอยู เลขที่ 86 ถนนบุ ริน ทร ตำบลในเมื อ ง
อำเภอเมืองฯ มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 7 ไร 2 งาน 98 ตารางวา เปดใชตั้งแตป พ.ศ. 2510 บริหารจัดการโดยเทศบาลนคร
นครราชสี มา ใช เป น สถานี ขนสงภายในจังหวัดเปน หลั ก และมี รถโดยสารปรับ อากาศ สายที่ 21 กรุงเทพฯ –
นครราชสีมา ปจจุบันสถานีขนสงฯ แหงที่ 1 มีรถโดยสารประจำทางเขาใชบริการเฉลี่ยวันละ 2,000 เที่ยว/วัน
หรือประมาณ 430,000 เที่ยว/ป และมีผูโดยสารหมุนเวียนเขาใชบริการเฉลี่ย 30,000 คน/วัน หรือประมาณ
12,000,000 คน/ป
สถานีขนสงผูโดยสารแหงที่ 2 ตั้งอยูที่ ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองฯ มีเนื้อที่ 29 ไร 50 ตารางวา เปนสถานีขนสงฯที่ใหญที่สุดและสำคัญที่สุดในจังหวัดนครราชสีมาและ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผูไดรับ ใบอนุ ญาตจัดตั้ง และดำเนินการสถานี ขนสง คือ บริษัท ไทยสงวนบริการ
จำกัด ใชเปนสถานีขนสงผูโดยสารระหวางจังหวัดเปนหลักเสนทางที่สำคัญคือ สายที่ 21 กรุงเทพฯ – นครราชสีมา
หน้า ๒๐

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

ปจจุบันสถานีขนสงฯ แหงที่ 2 มีรถโดยสารประจำทางเขาใชบริการเฉลี่ยวันละ 3,000 เที่ยว /วัน หรือประมาณ
740,000 เที่ยว/ป และมีผูโดยสารหมุนเวียนเขาใชบริการเฉลี่ย 80,000 คน/วัน หรือประมาณ 19,000,000 คน/ป
(4) รถไฟ
สถานีรถไฟนครราชสีมา
จั ง หวั ด นครราชสี ม า มี ร ถไฟสายภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ กรุ ง เทพ –
อุบลราชธานีและกรุงเทพ - หนองคายทั้งขบวนรถดวนพิเศษ รถดวน รถเร็วและรถธรรมดาวิ่งใหบริการจากสถานี
รถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ผานจังหวัดนครราชสีมาทุกวัน นอกจากนี้ยังมีขบวนรถทองถิ่นวิ่งใหบริการระหวางสถานี
รถไฟนครราชสีมาไปยังสถานีรถไฟจังหวัดอื่น ๆ เชน สุรินทร อุบลราชธานี อุดรธานี หนองคาย และอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรีอีกดวย
สถานีรถไฟนครราชสีมาสรางขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) เปนสถานีรถไฟที่ใหญที่สุดในจังหวัดนครราชสีมาและในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปน
สถานี รถไฟชั้น 1 ตั้งอยูที่ถนนมุขมนตรี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา อยูหางจากสถานีรถไฟ
กรุงเทพเปนระยะทาง 264 กิโลเมตร
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

สถานี
กลางดง
ปางอโศก
บันไดมา
ปากชอง
ซับมวง
จันทึก
คลองขนานจิตร
คลองไผ
ลาดบัวขาว
บานใหมสำโรง
หนองน้ำขุน
สีคิ้ว
โคกสะอาด
สูงเนิน
กุดจิก
โคกกรวด
ภูเขาลาด
นครราชสีมา
ชุมทางถนนจิระ
บานพะเนา
ทาชาง
หนองมโนรมย

ยอ
าง.
โศ.
ได.
ปช.
ซม.
จท.
ขจ.
คผ.
ลข.
สำ.
นข.
สค.
อา.
สน.
กจ.
คก.
ขล.
รส.
จร.
พเ.
ชา.
มโ.

รายชื่อสถานีภายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ชั้น
กม.
ที่ตั้ง
2
160.03 ตำบลกลางดง อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา
2
165.19 ตำบลกลางดง อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา
2
173.64 ตำบลปากชอง อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา
1
179.93 ตำบลปากชอง อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา
2
187.89 ตำบลจันทึก อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา
3
195.50 ตำบลจันทึก อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา
3
202.20 ตำบลจันทึก อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา
3
206.21 เทศบาลตำบลคลองไผ อำเภอสีควิ้ จังหวัดนครราชสีมา
3
209.41 เทศบาลตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
3
214.90 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
3
218.27 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
1
223.79 เทศบาลเมืองสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
3
228.99 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
2
233.87 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
2
241.15 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
3
249.94 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
3
257.44 ตำบลบานใหม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
1
263.65 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
1
266.28 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
3
276.35 ตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
2
285.40 ตำบลทาชาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
3
293.26 ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
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ลำดับ
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

สถานี
จักราช
บานหินโคน
หินดาษ
หวยแถลง
หนองกระทิง
บานเกาะ
บานกระโดน
หนองแมว
โนนสูง
บานดงพลอง
บานมะคา
พลสงคราม
บานดอนใหญ
เมืองคง
โนนทองหลาง
ชุมทางบัวใหญ
หนองบัวลาย
บานเหลื่อม
หนองพลวง

ยอ
จช.
หโ.
ดา.
ถล.
ทง.
กะ.
นง.
นโ.
ดพ.
มค.
พค.
ดญ.
งค.
นท.
วญ.
งบ.
นเ.
งว.

รายชื่อสถานีภายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ชั้น
กม.
ที่ตั้ง
2
300.15 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
3
309.75 ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
2
316.90 ตำบลหินดาด อำเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
2
325.65 ตำบลหวยแถลง อำเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
3
337.50 ตำบลกงรถ อำเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
3
272.50 ตำบลบานเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
3
284.67 ตำบลหนองไขน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
3
289.79 ตำบลดานคลา อำเภอโนนสูง นครราชสีมา
2
295.08 ตำบลดานคลา อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
3
302.19 ตำบลหลุมขาว อำเภอโนนสูง นครราชสีมา
3
308.20 ตำบลมะคา อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
3
315.65 ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง นครราชสีมา
3
320.35 ตำบลดอนใหญ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
2
326.80 ตำบลเมืองคง อำเภอคง นครราชสีมา
3
335.71 ตำบลบัวใหญ อำเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา
1
345.50 อำเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา
2
357.36 ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย นครราชสีมา
2
341.18 สถานีรถไฟประจำอำเภอบานเหลือ่ ม จังหวัดนครราชสีมา
3
355.19 ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

(5) รถไฟความเร็วสูง
รถไฟความเร็วสูงสายแรกกรุงเทพฯ-นครราชสีมา-หนองคาย ภายใตความ
รวมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ระยะทาง 617 กม. แบงเปน 2 ชวง ชวงที่ 1 (กทม. - โคราช) ระยะทาง
252.5 กม. งบประมาณ 1.79 แสนลานบาท เปดใหบริการ พ.ศ. 2566 ชวงที่ 2 (โคราช - หนองคาย)
ระยะทาง 355 กม. งบประมาณ 2.1 แสนลานบาท เปดใหบริการ พ. ศ. 2569
รูปภาพที่ 7 แสดงรถไฟความเร็วสูง

หน้า ๒๒

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

3 โครงการ ไดแก
และเปดใหบริการแลว

(6) โครงการกอสรางรถไฟทางคู มีเสนทางที่ ผานจังหวัดนครราชสีมาแบงออกเปน
1) ชวงชุมทางถนนจิระ - ขอนแกน ระยะทาง 187 กม. ดำเนินการแลวเสร็จ

2) ชวงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ แบงออกเปน 3 สัญญา คือสัญญาที่ 1
ชวงมาบกระเบา - คลองขนานจิต เริ่มกอสราง 1 ก.พ. 2561 ผลงาน 58.14% เร็วกวาแผน 3.02% สัญญาที่
2 คลองขนานจิตร – ชุมทางถนนจิระ อยูระหวางเสนอคณะรัฐมนตรีแกไขแบบชวงผานอำเภอสีคิ้วกับอำเภอเมือง
นครราชสีมา และสัญญาที่ 3 สัญญาอุโมงค ผลงาน 31.32% เร็วกวาแผน 0.07%
3) ช ว งชุ ม ทางถนนจิ ร ะ - อุ บ ลราชธานี ระยะทาง 308 กิ โ ลเมตร วงเงิ น
ประมาณ 37,000 ลานบาท อยูระหวางรออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการจัดจางที่ปรึกษาโครงการ
(7) โครงการระบบขนสงมวลชนจังหวัดนครราชสีมาสายสีเขียว (ตลาดเซฟวัน สถานคุมครองและพัฒ นาอาชีพบานนารีสวัสดิ์) เริ่มดำเนินงานวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ระยะเวลา 20 เดือน
วันสิ้นสุดสัญญา วันที่ 20 มกราคม 2564 ความกาวหนาของโครงการ 64.40% ลาชากวาแผนงาน 1.01%
อยูระหวางดำเนินงานการจัดการจราจรภายในพื้นที่โครงการ, รูปแบบสถานี, การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม,
ศึกษารูปแบบและตำแหนงพื้นที่จอด, ประสานขอขอมูลสาธารณูปโภคตางๆ และจัดทำแผนการเดินรถ
3 ตอนดังนี้

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

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 ตอนที่ 3 สวนที่ 1 ระยะทาง 8.8 กม.
งบประมาณ 795 ลานบาท ผลงาน 100% และ
3) ตอน อ.กบินทรบุรี - อ.วังน้ำเขียว ตอนที่ 3 สวนที่ 2 ระยะทาง 6.7 กม.
งบประมาณ 794 ลานบาท ผลงาน 44.84% ลาชากวาแผน 2.93%
(9) โครงการกอสรางถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาสาย 290 มีทั้งสิ้น 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) ไฟฟ า : โรงไฟฟ า พลั ง น้ ำ ลำตะคองแบบสู บ กลั บ ตั้ ง อยู ในเขตพื้ น ที่ เขื่ อ นลำตะคอง
ตำบลคลองไผผลิตพลังงานไฟฟาเสริมระบบในชวงความตองการไฟฟาสูงสุดโดยการนำพลังงานไฟฟาที่เหลืออยู
ในระบบมาใชสูบ น้ำจำนวนหนึ่งที่ มีอยูในอางเก็บน้ำเขื่อนลำตะคองเดิม (ของกรมชลประทาน) ขึ้น ไปเก็บไวใน
อางเก็บน้ำขางบน (กฟผ. สรางขึ้นใหม)และเมื่อมีความตองการไฟฟามากในชวงหัวค่ำก็ปลอยน้ำจำนวนเดียวกันนี้
ใหไหลกลับคืนลงอางเก็บน้ำเขื่อนลำตะคองตามเดิมโดยผานกังหันน้ำเพื่อผลิตไฟฟาเสริมระบบเปนปจจัยในการ
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 จังหวัดนครราชสี มา มีป ระชากร ทั้งสิ้น 2,646,401 คน จากขอมูล
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา พบวา ประชากรที่เขาถึงอินเทอรเน็ต ในป 2561 มีจำนวน 1,375,070 คน
คิดเปนรอยละ 51.96
14.5) แผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่สำคัญ
(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, โครงการติดตั้งระบบบริหารจัดการควบคุมไฟจราจร
อัจฉริยะในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา งบประมาณ 11,318,000 บาท
- ด า น สิ่ งแ ว ด ล อ ม อั จ ฉ ริ ย ะ (Smart Environment) งบ ป ร ะ ม า ณ ร ว ม
89,000,000 บาท ประกอบด ว ยโครงการสราง Application และ Game เพื่ อ รณรงคช ว ยส งเสริม ในการ
แยกขยะเปยกขยะแหงในครัวเรือนงบประมาณ 2,000,000 บาท ระบบการบริหารจัดการขยะอัจฉริยะ ในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา งบประมาณ 80,000,000 บาท, การเฝาระวังการเผาในที่โลงโดยภาคประชาชนแบบ
real time เพื่ อลดป ญ หาฝุ น ละอองในจังหวัดนครราชสี มา งบประมาณ 1,000,000 บาท, การจั ด การขยะ
รีไซเคิลดวยแนว (Zero Waste) งบประมาณ 6,000,000 บาท
ระยะที่สอง จำนวน 5 ดาน ประกอบดวย 1) ดานชุมชนอัจฉริยะ (Smart living)
2) ดานพลังงานอั จ ฉริย ะ (Smart Energy) 3) ดานเศรษฐกิจ อัจ ฉริย ะ (Smart Economy) 4) ดานประชากร
อัจฉริยะ (Smart People) 5) ดานการบริหารจัดการอัจฉริยะ (Smart Governance)
การขับเคลื่อน Korat Smart City ที่สำคัญไดแกการจัดทำแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
ในภาพรวมทั้ ง 7 ด าน และปรั บ แผนยุทธศาสตร พัฒ นาจังหวัด ดำเนิ น การขั บ เคลื่ อน Smart City ในด านที่ มี
ความพรอม โดยจัดทำคำขอประกาศจัดตั้งเป น เมื องอัจฉริยะใน 2 ดาน Smart Mobility และ Environment
ปรับตราสัญลักษณดำเนินการขีดแนวเสนเมืองอัจฉริยะในเขตเมืองเดิมและเมืองใหม ดังนี้ เมืองเดิมถนนวงแหวน
รอบเมืองนครราชสีมา ระยะทางรวม 112 กิโลเมตร และเมืองใหมตั้งอยูที่ อำเภอปากชอง จำนวน 7 ตำบล
(2) KORAT MICE CITY
“ไมซ ซิ ตี้ ” เป น รู ป แบบธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ด ประชุ ม บริ ษั ท ข า มชาติ
การท อ งเที่ ย วเพื่ อ เป น รางวั ล การประชุ ม นานาชาติ และการจั ด นิ ท รรศการ (Meetings, Incentive Travel,
Conventions, Exhibitions) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของอุตสาหกรรมทองเที่ยว แตมีความแตกตางจากนักทองเที่ยวหรือ
อุตสาหกรรมทองเที่ยวทั่วไป โดยอุตสาหกรรมไมซสามารถนำนักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่มีคุณภาพ (Quality
Visitors) นั ก ท อ งเที่ ย วชาวต างประเทศกลุ ม นี้ มี ร ะดั บ การใช จ ายสู งกว านั ก ท อ งเที่ ย วทั่ ว ไป 3-4 เท า จั งหวั ด
นครราชสีมา จึงมีเปาหมายการพัฒนาจังหวัดใหเปน“โคราช ไมซ ซิตี้” เพื่อสรางรายไดและการมีงานทำใหกับ
ประชาชนในพื้นที่ โดยจัดตั้งสถาบันเครือขาย MICE City and Tourism โคราชเมืองไมซ มีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมาเปน หนวยงานหลั กในการขั บเคลื่อนและประสานงาน ณ ป จจุ บัน จังหวัด นครราชสี มาผานเกณฑ
การประเมิ น และได รั บ การประกาศให เป น ไมซ ซิ ตี้ ในลำดั บ ที่ 6 ของประเทศไทย โดยมี ผ ลนั บ ตั้ ง แต วั น ที่
11 สิงหาคม 2563 โดยการรับรองนี้มอี ายุ 5 ป นับจากวันที่ไดรับการรับรอง ซึ่งสำนักงานสงเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (สสปน.) จะรวมกับสถาบันเครือขาย MICE City and Tourism โคราชเมืองไมซ จัดทำแผนการ
ดำเนิน กิจกรรมสงเสริมการเปนเมืองไมซซิตี้ของจังหวัดนครราชสีมา ตลอดระยะเวลา 5 ป ซึ่งจะมีสวนในการ
พัฒนาเมือง กระตุนเศรษฐกิจ และยกระดับการใหบริการดาน MICE ของจังหวัดนครราชสีมาใหมีมาตรฐานสากลตอไป
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(3) KORAT DRY PORT
รัฐบาลได ศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งทาเรือบกในพื้ น ที่จังหวัดนครราชสีมา
โดยบรรจุเปนยุทธศาสตรการพัฒนาโลจิสติกสของประเทศ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ผูวาราชการจังหวัด
นครราชสีมา นำคณะผูบริหารของสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สื่อมวลชน ศึกษาดูงาน ณ สถานีบรรจุและ
แยกสินคากลอง ICD ลาดกระบัง และเชิญชวนผูประกอบการสายการเดินเรือ รวมทุนพัฒนาและใหบริการพื้นที่
ทาเรือบกจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจังหวัดฯ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทำ TOR สำหรับทำ PPP จำนวน
38 ลานบาทจากกระทรวงคมนาคม
15) สถานที่ทองเที่ยวสำคัญ
15.1) แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศน/ธรรมชาติ
1) อุทยานแห งชาติเขาใหญ ตั้งอยูในเขตอำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา และ
จังหวัดนครนายก จังหวัดสระบุรี และจังหวัดปราจีนบุรี เปนพื้นที่ดานตะวันตกของเทือกเขาพนมดงรัก มีความ
สูง 1,351 เมตร จากระดับน้ำทะเล ประกอบดวยทุงกวางสลับปาไมที่อุดมสมบูรณ เปนพื้นที่ 1 ใน 5 ของพื้นที่
อนุรักษในกลุมปาดงพญาเย็นเขาใหญ ผืนปามรดกโลก ไดรับการประกาศจัดตั้งเปนอุทยานแหงชาติเมื่อวันที่ 18
กัน ยายน 2505 นับ เปนอุ ทยานแห งแรกของประเทศไทย และไดรับการประกาศขึ้น ทะเบียนเปน มรดกโลก
ภายใต ชื่อ “ผื นป าดงพญาเย็น -เขาใหญ ” เมื่อป พ.ศ. 2548 ที่ เมืองเดอรบั น ประเทศแอฟริกาใต มีแหล ง
ทองเที่ยวที่นาสนใจ ไดแก น้ำตกเหวนรก น้ำตกผากลวยไม แกงหินเพิง จุดชมทิวทัศน กม. 30 ผาเดียวดาย
จุดชมทิวทัศนเขาเขียว น้ำตกกองแกว น้ำตกเหวประทุน น้ำตกเหวสุวัต น้ำตกธารรัตนา น้ำตกสมปอย น้ำตก
ผามะนาวยักษ น้ำตกสาริกา น้ำตกนางรอง
2) สถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช ตั้งอยูในตำบลอุดมทรัพย อำเภอวังน้ำเขียว
เปนสถานที่เพื่อการวิจัย ทางดานสิ่งแวดลอมและนิเวศวิทยาปาเขตรอน (ปาดิบแลงและปาเต็งรัง) จนถึงขณะนี้การ
วิจัยในพื้นที่แหงนี้มีจำนวนไมนอยกวา 200 เรื่อง ซึ่งความรูดังกลาว ไดสรางสรรคภูมิปญญาแกนักวิชาการและยัง
ไดนำไปชวยเหลือในการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมของประชาชน นอกจากนี้ ยังเปนสถานที่ศึกษาธรรมชาติ
และพักผอนหยอนใจ ทางดานธรรมชาติ ของปาดิบแลงและปาเต็งรัง พรรณพืชและพันธุสัตวนานาชนิด ที่สำคัญ
คื อ เป น แหล ง สงวนชี ว มณฑล (UNESCO Biosphere Reserves) แห งหนึ่ งของโลกที่ ท ำหน าที่ ด ำเนิ น การ
อนุรักษพัฒนา และการสนับสนุนการศึกษาวิจัย ที่เชื่อมโยงกับเครือขายนานาชาติทั่วโลก
3) อุทยานธรณี โคราช หรือ Khorat Geopark พื้นที่ ลุมน้ ำลำตะคอง ในเขตอำเภอสีคิ้ว
อำเภอสูงเนิน อำเภอขามทะเลสอ อำเภอเมืองนครราชสีมา และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ที่มี
ภูมิประเทศเขาเควสตา (Cuesta) หรือ เขารูปอีโต และฟอสซิล 3 ยุค 1 โดดเดนเปน เอกลักษณ (Cuesta & Fossil
Land) เชื่อมโยงกับระบบนิเวศปาเต็งรัง ปาดิบแลง และวิถีชีวิตผูคนกวา 4,000 ป เปนแหลงไดโนเสาร แหลง
ฟอสซิลไมกลายเปนหิน และแหลงฟอสซิลชางลุมน้ำมูล โดยพบฟอสซิลชางดึกดำบรรพที่มีอายุอยูในชวง 16 0.01 ลานปกอน ถึง 10 สกุล จาก 55 สกุลที่พบทั่วโลก อุทยานธรณีโคราช มีมรดกทางธรณีวิทยา ธรรมชาติ
อื่น ๆ และวัฒนธรรมที่สำคัญและสัมพันธกัน จำนวน 35 แหลง โดยจำแนกเปนแหลงที่มีคุณคาในระดับนานาชาติ
(INT) ระดับ ประเทศ (NAT) ระดับ ทองถิ่น (LOC) และยังมี การจำแนกประเภทแหลง เปน แหลงธรณี วิทยา (G)
ธรรมชาติอื่น ๆ (N) และแหลงวัฒนธรรม (C) รวมทั้งแหลงเรียนรูดานวิทยาศาสตร การศึกษา การทองเที่ยวหรือ
การคุ มครองด วย อุ ทยานธรณี โคราช ได รั บ การแต งตั้ งเป น อุ ทยานธรณี ป ระเทศไทย เมื่ อ วั น ที่ 4 ธั น วาคม
2561 และอยูระหวางการประเมินเปนอุทยานธรณีโลก จากยูเนสโก
4) อุ ทยานไม กลายเปน หิน ตั้ งอยูที่ ตำบลสุร นารี อำเภอเมืองนครราชสีมา แหล ง
ฟอสซิลไมกลายเปนหิน มีเสนผาศูนยกลางมากกวา 50 เซนติเมตร จำนวนกวา 10,000 ชิ้น อายุประมาณ 1 – 70
ลานป พบกระจายทั้งบนผิวดินและใตดินในทุกอำเภอของอุทยานธรณี ดวยความสวยงามที่มีเนื้อดั่งอัญมณี ความ
หลากหลายชนิ ด และรู ป แบบการพบในปริ ม าณที่ ม าก และพบเป น พั น ธุ ใหม ข องโลกหลายชนิ ดทำให จั งหวั ด
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นครราชสีมารวมกั บ ทุกภาคส วนจั ดตั้ งสถาบัน วิจัยและพิพิธ ภัณ ฑไมกลายเปน หินและทรัพยากรธรณี ขึ้น และ
นับเปนพิพิธภัณฑไมกลายเปนหินขนาดใหญแหงแรกของเอเชีย และเปน 1 ใน 7 แหงของโลก
5) เขตห ามล า สั ต วป าขาแผงม า ผาชมตะวัน ผาเก็บตะวัน ตั้ งอยูในเขตอำเภอ
วังน้ำเขียว ปพ.ศ. 2537 เขาแผงมา ไดรับการฟนฟูจากโครงการพื้นที่ปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ ที่ชวยทำให
เขาแผงม ากลับ มามีสภาพปาที่สมบูรณ เปน แหลงที่อยูอาศัยของสัตวปาและเหลาฝูงกระทิงที่อาศัยอยูในพื้ นที่
จนกลายเป น หนึ่ งในแหล งท องเที่ ยวทางธรรมชาติที่ส วยงาม ที่เป ดโอกาสให นักทองเที่ย วไดเขามาชมสัตวป า
กิจกรรมยอดนิยมของเขาแผงมา นอกจากการชมวิวธรรมชาติและทะเลหมอก ก็คือ การชมฝูงกระทิงปา ที่อาศัย
อยูกวา 300 ตัว
6) สวนสัตวนครราชสีมา ตั้งอยูที่ ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา ถนนสาย
นครราชสีมา – ปกธงชัย ระยะทาง 18 กิโลเมตร ลักษณะเปนแบบซาฟารีพื้นที่ 545 ไร
7) อางเก็บน้ำลำตะคอง เปนโครงการอางเก็บน้ำขนาดใหญอยูริมถนนมิตรภาพบริเวณ
ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว เริ่มสรางเมื่อป พ.ศ. 2507 เสร็จในป พ.ศ. 2515 เงินงบประมาณ 249 ลานบาท
จุน้ำได 310 ลูกบาศกเมตร พื้นที่ชลประทาน 137,500 ไร สามารถสงไปยังพื้นที่นาได 238,000 ไร สำรองน้ำไวใช
ในฤดูแลงและใชทำน้ำประปาในจังหวัดนครราชสีมา
8) เขื่อนลำพระเพลิง อยูในเขตอำเภอปกธงชัย สรางขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2505 โดยกั้นน้ำ
ที่ภูเขาโซ และภูเขาหลวงที่ประชิดกันบริเวณบานบุหัวชาง ตำบลตะขบ อำเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อ
กักเก็บน้ำไวใชประโยชนในการเกษตรกรรม และปองกันอุทกภัย เขื่อนนี้เปดใชเมื่อป พ.ศ. 2510 อยูในความดูแล
ของกรมชลประทาน
9) อ างเก็ บ น้ ำห วยซั บประดู ตั้งอยูท่ี ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว ห างจากตัว เมื อง
โคราชประมาณ 40 กิโลเมตร เปนสถานที่พักผอนหยอนใจและรูจักกันเปนอยางดี เปนอางเก็บ น้ำขนาดใหญ
ทิวทัศนทางธรรมชาติที่สวยงาม มีรานอาหารจัดซุมหลังคาจากตั้งอยูริมแนวอาง เพื่อใหผูมาเยี่ยมเยียนไดพักผอน
ตามอัธยาศัย ไดชมวิวภูเขา สายน้ำและลมแรงที่พัดมาไดอยางตอเนื่อง มีความสงบและเปนสวนตัว เหมาะกับการ
พาครอบครัวอีกทั้งเพื่อนฝูงมานั่งรับประทานอาหารและพักผอนหยอนใจในวันหยุด
10) ไทรงาม อยู ในพื้ นที่ บริเวณโครงการส งน้ ำและบำรุ งรักษาทุ มสั มฤทธิ์ อำเภอพิ มาย
เปนตนไทรขนาดใหญครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 25,000 ตารางฟุต เจริญเติบโตแผก่ิงกานสาขาใหรมเงามาเปน
เวลากวา 350 ป ไทรงามเปนที่รูจักและมีชื่อเสียงนับตั้งแตสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 5
ได เสด็ จ ประพาสเมื อ งพิ ม าย เมื่ อ 21 มกราคม 2454 และได พ ระราชทานนามสถานที่ ท อ งเที่ ย วแห งนี้ ว า
“ไทรงาม” เหมาะกับการพักผอนชมทิวทัศนตั้งอยูฝงแมน้ำมูลหางจากที่วาการอำเภอพิมาย 2 กิโลเมตร
11) น้ำตกวะภูแกว อยูในเขตตำบลมะเกลือใหม อำเภอสูงเนิน แยกจากถนนมิตรภาพ
ไปประมาณ 15 กิโลเมตร เปนน้ำตกที่มาจากเขาใหญ จะมีน้ำเปนฤดูกาล ซึ่งในหนาน้ำ จะมีน้ำไหลผานลาดผา
เหมาะกับการนั่งเลนหรือนอนเลนใหน้ำไหลผาน ที่น้ำตกวะภูแกว หากไมใชฤดูฝนที่น้ำตกแหงนี้น้ำจะแหงมากไม
เหมาะแกการไปเที่ยวชม
12) หาดชมตะวั น อยูในความรับ ผิดชอบของที่ทำการเขตจัดการอุท ยานแหงชาติ
ทับลานที่ 4 (ลำปลายมาศ) ซึ่งดูแลรักษาพื้นที่ปาในอุทยานแหงชาติทับลานดานอำเภอเลิงสาง อำเภอครบุรี และ
อำเภอวั งน้ ำ เขี ย ว พื้ น ที่ ริ ม อ า งเก็ บ น้ ำ ได รั บ การพั ฒ นาให เป น ที่ พั ก ผอ นหยอ นใจสำหรับ ประชาชนและเป น ที่
ประกอบอาชีพของชาวบ านลดปญหาการตั ดไมทำลายปา นักท องเที่ ยวนิย มมาเลนน้ำและรับประทานอาหาร
รวมทั้งยังชมทิวทัศนอันสวยงาม หรือพักแคมปงได อาจเชาเรือหางยาวลองไปตามลำน้ำ เดินปาชมแหลงทองเที่ยว
ตาง ๆ เชน วังผีเสื้อ (มีเฉพาะในฤดูหนาว) ถ้ำพระ ถ้ำคอมมิวนิสต ที่มีตัวอักษรเขียนที่ผนังถ้ำวา พรรคคอมมิวนิสต
แหงประเทศไทย และตนตะเคียนทองยักษ ซึ่งสันนิษฐานวามีอายุประมาณพันป สิ่งที่นาสนใจ หาดชมตะวันเปน
หาดทรายน้ำจืดของเขื่อนลำปลายมาศ เปนสถานที่ชมตะวันขึ้นและตกไดอยางชัดเจน นอกจากนี้ ยังเปนแหลงเก็บ
น้ำขนาดใหญ 98 ลานลูกบาศกเมตร ในชวงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน จะมีนกเปดน้ำอพยพมาจากไซบีเรีย โดย
แตละปจะมีนักทองเที่ยวเดินทางมาเกือบหนึ่งแสนคนตอป
หน้า ๒๖
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13) หาดจอมทอง หาดจอมทองอยู ใ นบริ เวณพื้ น ที่ ท า ยเขื่ อ นลำมู ล บน ใกล กั บ
เขาจอมทอง ตำบลจระเขหิน อำเภอครบุรี มีความกวางของหาดจากแนวริมน้ำขึ้นมาเฉลี่ย 80 เมตร ยาว 800
เมตร โดยทำการลงทรายหยาบตลอดแนวทั้งหมด ความหนาของทรายประมาณ 10 เมตร เปนชายหาดที่เสมอ
เรียบตามแนวระดับน้ำ ทำใหมีบริเวณพื้นที่ชายหาดและบริเวณที่สามารถลงเลนน้ำได มีบริการใหเชาหวงยาง
เรือถีบ เกาอี้พับ รมชายหาดและเรือแพอีกดวย
15.2) แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและอารยธรรม
ตารางที่ 11 แสดงแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและอารยธรรม
จังหวัด

แหลงทองเที่ยว
แหลงทองเที่ยวรอง
หลัก
นครราชสีมา 1.ปราสาทหิน
1. ปรางคพะโค
( 35 แหง)
พนมวัน
2. กูพราหมณจำศีล
2.ปราสาทหินพิมาย 3. ปราสาทนางรำ
4. กุฏิษีนอย
5. แหลงหินดัดสีคิ้ว
6. ปราสาทโนนกู
7. ปราสาทเมืองแขก
8. ปราสาทเมืองเกา
9. โบราณสถานเมือง
เสมา
10. ปราสาทหินบาน
ถนนหัก
11. ปราสาทหวยแคน

แหลงทองเที่ยวรอง
ประเภทศิลปะวัฒนธรรม
1. แหลงโบราณคดีบา น
ปราสาท
2. พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติพิมาย
3. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
มหาวีรวงศ
4. หมูบานดานเกวีศูนย

ที่มา : สำนักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2563

แหลงทองเที่ยวเสริม
1. อนุสาวรียทาวสุรนารี
2. อนุสรณสถานวีรกรรม
บานทุงสัมฤทธิ์
3. วัดเขาจันทรงาม
(ภาพเขียนสีโบราณ
บนเพิงผาหิน)
4. วัดธรรมจักรเสมาราม
(พระพุทธรูปปางไสยยาสน)
5. วัดศาลาลอย (อุโบสถแบบ
ศิลปะไทยประยุกต)
6. ศูนยวัฒนธรรมสถาบัน
ราชภัฏนครราชสีมา
7. สวนน้ำบุงตาหลั่ว
เฉลิมพระเกียรติ
8. หมูบานปลูกหมอน
เลี้ยงไหมบานหลุงประดู
สามัคคี
9. พิพิธภัณฑไมกลายเปนหิน
ชางดึกดำบรรพและไดโนเสาร
10. ประตูชุมพล
11. วัดบานไร
12. วัดโนนกุม
(วิหารหลวงพอโต)
13. ศูนยวัฒนธรรมผาไหม
ปกธงชัย
14. อุทยานแหงชาติ
เขาใหญ
15. เขื่อนลำตะคลอง
16. โฮมสเตยบา นปราสาท
17. สวนสัตวนครราชสีมา
18 ฟารมโชคชัย
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16) วัฒนธรรม เอกลักษณ เทศกาลประเพณี
16.1) เอกลักษณสำคัญของจังหวัด
1) อนุสาวรียทาวสุรนารี
2) ภาษาโคราช
3) เพลงโคราช
4) ผาไหมหางกระรอก
5) อาหาร หมี่โคราช
6) สัตวเลี้ยง แมวโคราช
16.2) เทศกาลประเพณีที่สำคัญ
เดือน

ประเพณีและกิจกรรมที่สำคัญและเปนที่รูจัก
งานแสดงดอกไม 100 ไร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
ธันวาคม - มกราคม
อ.เมืองนครราชสีมา
ธันวาคม - มกราคม
งานจิมทอมปสันฟารมทัวร อ.ปกธงชัย
กุมภาพันธ
เทศกาลขนมจีนประโดกโคราช ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา
กุมภาพันธ
เกษตรสุรนารี ม.เทคโนโลยีสุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา
กุมภาพันธ
งานเบญจมาศบานในมานหมอก อ.วังน้ำเขียว
มีนาคม
งานประเพณีกินเขาค่ำและของดีเมืองสูงเนิน อ.สูงเนิน
23 มีนาคม - 3 เมษายน งานวันฉลองวันแหงชัยชนะของทาวสุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา และอำเภออื่น ๆ
13 เมษายน
ขบวนแหพระคันธารราษฎร อ.เมืองนครราชสีมา
กรกฎาคม
งานประเพณีแหงเทียนพรรษา อ.เมืองนครราชสีมา
เทศกาลพิมายและการแขงขันเรือยาวประเพณีชนะเลิศถวยพระราชทาน
พฤศจิกายน
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.สีคิ้ว
ธันวาคม
เทศกาลดนตรี. มันใหญมาก Big Mountain Festival อ.ปากชอง
ที่มา : สำนักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2563
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17) ดานการศึกษา
จั งหวัด นครราชสี มามี ส ถาบั น การศึกษาหลายแห ง โดยแบ งเป น ระดั บ ประถมศึก ษา ทั้ งหมด
7 เขต และมัธยมศึกษา 1 เขต
การแบงเขตพื้นที่มัธยมศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จำนวน 51 แหง
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 25 แหง
การแบงเขตพื้นที่ประถมศึกษา
แบงเปนระดับประถมศึกษา ทั้งหมด 7 เขต
เขต 1 อำเภอเมืองนครราชสีมาและอำเภอโนนสูง
เขต 2 อำเภอจักราช อำเภอหนองบุญมาก อำเภอหวยแถลง อำเภอเฉลิมพระเกียรติและ
อำเภอโชคชัย
เขต 3 อำเภอปกธงชัย อำเภอครบุรี อำเภอเสิงสาง และอำเภอวังน้ำเขียว
เขต 4 อำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนินและอำเภอปากชอง
เขต 5 อำเภอเทพารักษ อำเภอพระทองคำ อำเภอขามสะแกแสง อำเภอขามทะเลสอ อำเภอโนน
ไทยและอำเภอดานขุนทด
เขต 6 อำเภอสีดา 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 สีคิ้ว)
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (วนศ.นครราชสีมา)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล (มหาวิทยาลัยเอกชนแหงแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
วิทยาลัยนครราชสีมา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท
สถาบันรัชตภาคย ศูนยวิทยบริการจังหวัดนครราชสีมา
สถาบันการเรียนรูเพื่อปวงชน ศูนยการเรียนรูจังหวัดนครราชสีมา
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต นครราชสีมา
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ตารางที่ 12 แสดงสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 10 แหง ปการศึกษา 2562
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโนยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาลัยบริการเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ศูนยการศึกษาโคราช
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
วิทยาลัยนครราชสีมา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท
รวม

ที่มา : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2562

จำนวนนักศึกษา
66
16,783
19,243
713
9,792
2,357
146
1,939
2,930
385
54,354

1.2 ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ
1) ดานเศรษฐกิจ

ผลิตภัณฑจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP)
จังหวัดนครราชสีมามีมูลคาผลิตภัณฑจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
โดยในป พ.ศ. 2561 ณ ราคาประจำป มีมูลคา 295,511 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน ที่มีมูลคา 276,873 ลานบาท
คิ ด เป น ร อยละ 6.73 สู งเป น ลำดั บ ที่ 1 ของภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ และสูงเป น ลำดับ ที่ 12 ของประเทศ
(กรุงเทพมหานคร มีมูลคาสูงเปนลำดับที่ 1 ของประเทศ ที่มูลคา 5,386,803 ลานบาท)
โครงสรางของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ของจังหวัดนครราชสีมา ณ ป พ.ศ.2561 สรุปได
ดังนี้
1) ภาคการเกษตรมีมูล คา 42,066 ลานบาท เพิ่มขึ้น จากปกอนที่มีมูล คา 39,589 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 6.25
2) ภาคนอกการเกษตร มีมูล คา 253,445 ลานบาท เพิ่ม ขึ้น จากปกอนที่มีมูล คา 237,284
ลานบาท สาขาที่มีมูลคาสูงสุด คือ สาขาอุตสาหกรรมมีมูลคา 100,655 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนที่มีมูลคา
92,292 ลานบาท เปนผลมาจากเพิ่มจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมและเงินทุนเพิ่มขึ้น รองลงมา คือ สาขาการ
ขายสงและขายปลีก ฯ มีมูล คา 43,067 ลานบาท เพิ่มขึ้น จากปกอนที่มีมูล คา 39,251 ลานบาท เปน ผล
มาจากการขยายตัวของหางสรรพสินคาขนาดใหญในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา มีรายไดตอหัวตอป (GPP per capita) ในป พ.ศ. 2561 เทากับ 117,517 บาท
เปน ลำดับ ที ่ 2 ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ และเปน ลำดับ ที ่ 35 ของประเทศ เพิ่ ม ขึ้น จากป ก อ น ที่ เท ากั บ
110,050 บาท คิดเปนรอยละ 6.79
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ขาวหอมมะลิ
จังหวัดนครราชสีมามีเกษตรกรปลูกขาวหอมมะลิ ในป พ.ศ.2562 จำนวน 217,548 คน มีพื้นที่
เพาะปลูก 3,118,778 ไร มีผลผลิต 1,104,047 ตัน ผลผลิต/ไร 354 กิโลกรัม/ไร มีมูลคารวม 16,009 ลาน
บาท โดยมูลคา เพิ่มขึ้นจากปกอน คิดเปนรอยละเพียง 1.97 เปนผลมาจากผลผลิตตอไร และราคาที่ที่ลดลง
ตารางที่ 13 แสดงผลผลิตขาวหอมมะลิในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ขาวหอมมะลิ
พื้นที่เพาะปลูก (ไร)
ผลผลิต (ตัน)
ผลผลิต (กก./ไร)
ราคา/ตัน (บาท)
มูลคารวม (ลานบาท)
จำนวนเกษตรกร (ราย)

ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ. 2561 ป พ.ศ.2562
2,763,559 2,874,716
3,118,778
1,163,458 1,017,649 1,104,047.41
421
354
354
12,000
14,500
15,500
13,962
16,009
15,700
191,954
217,848
201,372

รอยละที่เพิ่มขึ้น/ลดลง
8.48
8.49
0
- 6.45
1.97
8.18

ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2562

ขาวทั่วไป
จังหวัด นครราชสีมามีเกษตรกรปลูกข าวทั่ วไป นอกเหนื อจากขาวหอมมะลิ ในป พ.ศ.2562
จำนวน 83,514 คน มี พื้น ที่ เพาปลูก 445,979 ไร มี ผ ลผลิต 190,879 ตัน ผลผลิต/ไร 428 กิ โลกรัม/ไร
มีมูลคารวม 1,670.19 ลานบาท โดยมูลคารวมเทากับปกอน เปนผลมาจากผลผลิต และผลผลิต/ตอไรเพิ่มขึ้น
แมวาราคา จะลดลง
ตารางที่ 14 แสดงผลผลิตขาวทั่วไปในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ขาวทั่วไป
พื้นที่เพาะปลูก (ไร)
ผลผลิต (ตัน)
ผลผลิต (กก./ไร)
ราคา/ตัน (บาท)
มูลคารวม (ลานบาท)
จำนวนเกษตรกร (ราย)

ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ. 2561 ป พ.ศ.2562 รอยละที่เพิ่มขึ้น/ลดลง
775,204
690,041
445,979
- 35.37
427,913
316,728
190,879
- 39.74
552
459
428
- 6.76
9,750
9,750
8,,750
- 10.26
3,427
3,088
1,670.19
- 45.95
90,430
85,267
83,514
- 2.06

ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2562
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มันสำปะหลัง
จังหวัดนครราชสีมามีเกษตรกรปลูกมันสำปะหลัง 73,150 คน มีพื้นที่เพาะปลูก 1,439,075 ไร
มีผลผลิต 5,184,318 ตัน ผลผลิต/ไร 3,790 กิโลกรัม/ไร มีมูลคารวม 10,887.07 ลานบาท โดยมูลคารวม
เพิ่ มขึ้น จากป กอน เป นผลมาจาก จำนวนเกษตรกร ผลผลิต/ไร และราคา เพิ่ มขึ้น แมวา พื้ น ที่เพาะปลูก และ
ผลผลิตจะลดลง
ตารางที่ 15 แสดงผลผลิตขาวมันสำปะหลังในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
มันสำปะหลัง
พื้นที่เพาะปลูก (ไร)
ผลผลิต (ตัน)
ผลผลิต (กก./ไร)
ราคา/ตัน (บาท)
มูลคารวม (ลานบาท)
จำนวนเกษตรกร (ราย)

ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ. 2561 ป พ.ศ.2562 รอยละที่เพิ่มขึ้น/ลดลง
1,685,838 1,514,592 1,439,075
- 4.99
6,764,882 6,115,922 5,184,318
- 15.24
4,042
4,038
3,790
- 6.15
2,680
2,250
2,100
- 6.67
18,129.88 13,760.82 10,887.07
- 20.89
74,198
74,227
73,150
- 1.45

ที่มา : 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
เพิ่มขึ้นจากปกอน เปนผลมาจาก จำนวนโคเนื้อที่เลี้ยง จำนวนผูเลี้ยงโคเนื้อ และราคาโคเนื้อมีชีวิต เพิ่มขึ้น
ตารางที่ 16 แสดงผลผลิตโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
โคเนื้อ

ป พ.ศ.2560

ป พ.ศ.2561

ป พ.ศ.2562

จำนวนฟารมตามมาตรฐาน
1
1
1
ของกรมปศุสัตว (แหง)
จำนวนโคเนื้อที่เลี้ยง (ตัว)
245,126
290,802
343,128
จำนวนเกษตรกรที่เลี้ยง (ราย)
35,588
38,249
40,019
ราคาเฉลี่ยเนื้อชำแหละแลว
280
280
290
(บาท/กก.)
ราคาโคเนื้อมีชีวิตเฉลี่ย
40,000
40,000
35,000
(บาท/ตัว)
มูลคารวม
9,805,040,000 11,632,080,00 12,009,480,000
(เฉลี่ย/ตัว xจำนวนโค) (บาท)
จำนวนโรงฆาสัตว (แหง)

13

13

13

รอยละที่
เพิ่มขึ้น/
ลดลง

-

17.99
4.63
3.57
-12.50
3.24
-

ที่มา : สำนักงานปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2562

หน้า ๓๒

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

แพะ
จั งหวั ด นครราชสี ม ามี ผู เลี้ ย งแพะในป พ.ศ.2562 จำนวน 1,471 คน มีจ ำนวนฟารม ตาม
มาตรฐานของกรมปศุสัตว จำนวน 1 แหง จำนวนแพะ 48,543 ตัว คิดเปนมูลคารวม 145,629,000 บาท
ลดลงจากปกอน เปนผลมาจากราคาแพะมีชีวิตลดลงขึ้น
ตารางที่ 17 แสดงผลผลิตแพะในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
แพะ

ป พ.ศ. 2560

จำนวนฟารมตามมาตรฐาน
ของกรมปศุสัตว (แหง)
จำนวนแพะที่เลี้ยง (ตัว)
จำนวนเกษตรกรที่เลี้ยง
(ราย)
ราคาเฉลี่ยเนื้อชำแหละแลว
(บาท/กก.)
ราคาเฉลี่ย (บาท/ตัว)
มูลคารวม (เฉลี่ย/ตัว x
จำนวนแพะ)
จำนวนโรงฆาสัตว (แหง)

รอยละที่เพิ่มขึ้น/
ลดลง

ป พ.ศ. 2561

ป พ.ศ. 2562

1

1

1

27,923
704

35,055
935

48,543
1,471

38.48
57.33

320

300

250

- 16.67

4,600
4,500
3,000
128,445,800 157,747,500 145,629,000

- 33.34
- 7.69

0

0

0

-

0

ที่มา : 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 เพิ่มขึ้นจากปกอน
เปนผลมาจาก จำนวนแกะที่เลี้ยง จำนวนผูเลี้ยง เพิ่มขึ้น แมราคาแกะมีชีวิตจะลดลง
ตารางที่ 18 แสดงผลผลิตแกะในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
แกะ
จำนวนฟารมตามมาตรฐาน
ของกรมปศุสัตว (แหง)
จำนวนแกะที่เลี้ยง (ตัว)
จำนวนเกษตรกรที่เลี้ยง(ราย)
ราคาเฉลี่ยเนื้อชำแหละ
แลว(บาท/กก.)
ราคาเฉลี่ย (บาท/ตัว)
มูลคารวม (เฉลี่ย/ตัว x
จำนวนแกะ)
จำนวนโรงฆาสัตว (แหง)

ป พ.ศ. 2558

ป พ.ศ. 2561

ป พ.ศ. 2562

รอยละที่เพิ่มขึ้น/
ลดลง

1

1

1

861
27
340

916
29
350

1,485
60
350

62.12
106.90
0

2,500
2,152,500

2,400
2,198,400

2,450
3,638,250

2.09
65.50

-

-

-

-

ที่มา : สำนักงานปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2562

-
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มูลคาการจำหนายผลิตภัณฑผาไหม
จังหวัดนครราชสีมามีมูลคาการจำหนายผลิตภัณฑผาไหม ในป พ.ศ.2562 จำนวน 4,752.45
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 178.75 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.77
ตารางที่ 19 แสดงมูลคาการจำหนายผลิตภัณฑผาไหมจังหวัดนครราชสีมา
มูลคาการจำหนายผลิตภัณฑผาไหม
ของจังหวัด (ลานบาท)
2,853.91
3,624.99
4,291.53
4,424.02
4,563.70
4,742.45

ป พ.ศ.
2557
2558
2559
2560
2561
2562

มูลคาที่เพิ่มขึ้น/
ลดลง (ลานบาท)

รอยละที่เพิ่มขึ้น/
ลดลง

771.08
666.54
132.49
139.68
178.75

21.28
15.54
3.00
3.06
3.77

ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2562

รายไดและหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือน
จังหวัดนครราชสีมามีจำนวนครัวเรือน ในป พ.ศ. 2562 จำนวน 776.59 พันครัวเรือน เพิ่มขึ้น
จากป พ.ศ. 2560 จำนวน 31.33 พันครัวเรือน คิดเปนรอยละ 4.20 มีรายไดเฉลี่ยครัวเรือนตอเดือน จำนวน
25,736 บาท/ครัวเรือน เพิ่มขึ้นจากป 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 เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2560 จำนวน 2,259 บาท คิดเปนรอยละ 34.29
และมีหนี้สินครัวเรือนเฉลี่ย 285,595 บาท/ครัวเรือน/ป เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2560 จำนวน 62,357 บาท คิดเปน
รอยละ 27.93 และสัดสวนคนยากจน รอยละ 15.08 เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2560 จำนวนรอยละ 1.5 คิดเปนรอยละ
11.05
ตารางที่ 20 แสดงรายไดและหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนจังหวัดนครราชสีมา
รายการ
จำนวนครัวเรือน
(พันครัวเรือน)
รายได/ครัวเรือนเฉลี่ย (บาท/
ครัวเรือน)
รายจาย/ครัวเรือน
การออม (บาท/ครัวเรือน/ป)
หนี้สินครัวเรือน (บาท/
ครัวเรือน/ป)
สัดสวนคนยากจน (รอยละ)

จำนวนที่ รอยละที่
ป พ.ศ.2558 ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2562 เพิ่มขึ้น / เพิม่ ขึ้น /
ลดลง ลดลง
740.87
745.26
776.59
31.33
4.20
26,376

24,429

25,736

1,307

5.35

18,645
7,731
245,760

17,841
6,588
223,238

16,889
8,847
285,595

- 952
2,259
62,357

- 5.34
34.29
27.93

11.55

13.58

15.08

1.5

11.05

ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2562 , ดัชนีชี้วัดความกาวหนาของคน ประจำป 2562
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การทองเที่ยว
แหลงทองเที่ยว
จังหวัดนครราชสีมา มีแหลงทองเที่ยวที่หลากหลาย ในป พ.ศ.2562 มีแหลงทองเที่ยวรวม 212 แหง
ประกอบดวย แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ รวม 108 แหง แหลงทองเที่ยวเชิงวิถีชีวิต รวม 8 แหง แหลงทองเที่ยว
เชิงศิลปะวัฒนธรรม และแหลงมรดกโลกรวม 19 แหง แหลงทองเที่ยวเชิงวิชาการรวม 24 แหง แหลงทองเที่ยว
เชิงศาสนาและความเชื่อรวม 38 แหง และแหลงทองเที่ยวเชิงสันทนาการและบันเทิง รวม 15 แหง
ตารางที่ 21 แสดงแหลงทองเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทแหลงทองเที่ยว
แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
แหลงทองเที่ยวเชิงวิถีชีวิต
แหลงทองเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรม และแหลงมรดกโลก
แหลงทองเที่ยวเชิงวิชาการ
แหลงทองเที่ยวเชิงศาสนาและความเชื่อ
แหลงทองเที่ยวเชิงสันทนาการและบันเทิง
รวมทั้งสิ้น

ที่มา : สำนักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2562

2560
20
14
13
4
34
18
103

2561
22
11
18
20
34
6
111

2562
108
8
19
24
38
15
212

รายไดจากการทองเที่ยว
จังหวัดนครราชสีมามีนักทองเที่ยวเขามาในพื้นที่ ในป พ.ศ.2562 จำนวน 9,942,897 คน เพิ่มขึ้น
จำนวน 250,271 คน จากปกอนที่มีนักทองเที่ยว จำนวน 9,692,626 คน คิดเปนรอยละ 2.59 ในจำนวน
นั ก ท อ งเที่ ย วในป พ.ศ.2562 แบ ง เป น นั ก ท อ งเที่ ย วชาวไทย 9,741,844 คน และชาวต า งประเทศ
จำนวน 147,453 คน ทำใหจังหวัดนครราชสีมา มีรายไดจากการทองเที่ยว ในป พ.ศ.2562 รวม 25,694.20
ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,012.39 ลานบาท จากปกอนที่มีรายไดรวม 23,681.81 ลานบาท
ตารางที่ 22 แสดงจำนวนรายไดและนักทองเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
รายการ

ป พ.ศ.
2560

ป พ.ศ.
2561

ป พ.ศ.
2562

1) รวมจำนวนนักทองเที่ยว
9,003,464 9,692,626 9,942,897
ทั้งหมด (คน)
1.1)จำนวนนักทองเที่ยว 8,822,449 9,500,381 9,741,844
ชาวไทย (คน)
1.2) จำนวนนักทองเที่ยว 181,015 192,245 201,053
ชาวตางชาติ (คน)
2) รายไดจากนักทองเที่ยว
20,091.31 23,681.81 25,694.20
(ลานบาท)

รอยละที่
เพิ่มขึ้น/
ลดลง
250,271
2.59

จำนวนที่
เพิ่มขึ้น/ลดลง

241,463

2.55

8,808

4.59

2012.39

8.50

ที่มา : สำนักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2562
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2) ดานสังคมและความมั่นคง

ประชากร
จังหวัดนครราชสีมา มีประชากรในป พ.ศ.2562 จำนวน 2,648,927 คน เพิ่มขึ้นจากปกอนที่มี
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 เพิ่มขึ้นจากปกอนที่คา
129.13 คน/ตารางเมตร
ตารางที่ 23 แสดงจำนวนประชากรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ประชากร
ชาย
หญิง

พ.ศ.2560

1,301,249
1,337,977
รวม 2,639,226
ขนาดพื้นที่ (ตรม.)
20,493.96
ความหนาแนนประชากร
128.78
(คน/ตรม.)

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

1,303,951
1,342,450
2,646,401
20,493.96
129.13

1,303,944
1,344,983
2,648,927
20,493.96
129.25

จำนวนที่
รอยละที่
เพิ่มขึ้น/
เพิ่มขึ้น/ลดลง
ลดลง
- 7 - 0.0005
2533
0.18
2526
0.95
0.00
- 0.12
- 0.09

ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2562

ผลิตภาพแรงงาน
จังหวัดนครราชสีมา มีผลิตภาพแรงงาน ในป พ.ศ.2559 จำนวน 202,399บาท/คน/ป เพิ่มขึ้น
จากปกอนที่มี 183,783 บาท/คน/ป จำนวน 18,616 บาท/คน/ป คิดเป นรอยละ 10.13 เนื่องจากมีการ
พัฒนาฝมือแรงงานเพิ่มขึ้น
ตารางที่ 24 แสดงผลิตภาพแรงงานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภาพแรงงาน
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
จำนวนที่
รอยละที่
(บาท/คน/ป)
2556
2557
2558
2559 เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
นครราชสีมา
103,366 114,298 183,783 202,399
18,616
10.13
ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2559

การศึกษา
จังหวัดนครราชสีมา มีจำนวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ป ขึ้นไป ในป พ.ศ.2562
จำนวน 7.79 ป เพิ่มขึ้นจากปกอนที่มี จำนวน 7.79 ป
ตารางที่ 25 แสดงจำนวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด
นครราชสีมา

จำนวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ป ขึ้นไป (ป)
2558
2559
2560
2561
2562
7.59
7.78
7.98
7.79
7.79

ที่มา : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2562
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จังหวัดนครราชสี มา มีผ ลสัมฤทธิ์การศึกษา O-Net มัธยมศึกษาปที่ 3 ในป พ.ศ.2560 คิ ด เป น
รอยละ 38.36 ลดลงจากปกอนที่รอยละ 41.35
ตารางที่ 26 แสดงผลสัมฤทธิ์การศึกษา O-Net มัธยมศึกษาปที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ผลสัมฤทธิ์การศึกษา O-Net มัธยมศึกษาปที่ 3
จังหวัด
2557
2558
2559
2560
นครราชสีมา
43.35
40.98
41.35
38.36
ที่มา สำนักงานสถิติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

จังหวัดนครราชสีมา มีผลสัมฤทธิ์การศึกษา O-Net มัธยมศึกษาตอนปลาย ในป พ.ศ.2562 คิดเปน
รอยละ 32.91 เฉลี่ยจากปกอนที่มีรอยละ 32.91
ตารางที่ 27 แสดงผลสัมฤทธิ์การศึกษา O-Net มัธยมศึกษาตอนปลาย ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (%)
จังหวัด
2558
2559
2560
2561
33.50
33.01
31.31
32.91
จังหวัดนครราชสีมา
ที่มา : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2562

ดานสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา มีบุคลากรทางการแพทยทั้งภาครัฐ 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 (ประชากรจังหวัดนครราชสีมา 2,648,927 คน)
ตารางที่ 28 แสดงจำนวนบุคลากรทางการแพทยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
จำนวน
รอยละที่
บุคลากร
2559
2560
2561
2562
เปลี่ยนแปลง 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
ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2562

จังหวัดนครราชสีมา พบผูปวยเปนโรคหัวใจ ในป พ.ศ.2562 จำนวน 35,464 คน/ประชากร
แสนคนเพิ่ ม ขึ้ น จากป ก อ นที่ พ บ จำนวน 30,141 คน/ประชากรแสนคน โรคเบาหวาน พบ 137,615คน/
ประชากรแสนคน เพิ่มขึ้นจากปกอนที่พบ 209,633 คน/ประชากรแสนคน โรคหลอดเลือกสมอง พบ 27,397
คน/ประชากรแสนคน เพิ่ ม ขึ้ น จากป ก อ นที่ พ บ 3,545 คน/ประชากรแสนคน โรคความดั น โลหิ ต สู ง
พบ 271,067 คน/ประชากรแสนคน เพิ่มขึ้นจากปกอนที่พบ 136,476 คน/ประชากรแสนคน และโรคมะเร็ง
พบ 19,186 คน/ประชากรแสนคน เพิ่มขึ้นจากปกอนทีพ่ บ 5,637 คน
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ตารางที่ 29 แสดงจำนวนประเภทของโรคในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
รายการ (หนวย : รายตอประชากรแสนคน)
2560
2561
โรคหัวใจ
31,806
30,141
โรคเบาหวาน
189,763
209,633
โรคหลอดเลือดสมอง
29,536
3,545
โรคความดันโลหิตสูง
169,236
136,476
โรคมะเร็ง
6,872
5,637
ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2562

2562
35,464
137,615
27,397
271,067
19,186

ดานความยากจน
จังหวัดนครราชสีมา มีประชากรที่อยูใตเสนความยากจน พ.ศ. 2561 คิดเปนรอยละ 15.08
ตารางที่ 29 แสดงรอยละของประชากรที่อยูใตเสนความยากจน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
สัดสวนคนยากจนป พ.ศ.
จังหวัด
2556
2557
2568
2559
2560
2561
นครราชสีมา
17.43
17.06
11.55
8.97
13.58
15.08
ที่มา : ดัชนีความกาวหนาของคน ประจำป 2562 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ดานอาชญากรรม
คดีที่นาสนใจ
จังหวัดนครราชสีมา มีคดีที่นาสนใจในป พ.ศ.2561 ประกอบดวย คดีโจรกรรมรถจักรยานยนต จำนวน
13 คดี ลดลงจากปกอน 10 คดี คดีโจรกรรมรถยนต 4 คดี ลดลงจากปกอน 1 คดี คดีฉอโกง จำนวน 204 คดี
เพิ่มขึ้นจากปกอน จำนวน 25 คดี คดียักยอกทรัพย จำนวน 151 คดี เพิ่มขึ้นจากปกอน 59 คดี
ตารางที่ 30 แสดงจำนวนคดีที่นาสนใจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
คดีที่นาสนใจ
โจรกรรมรถจักรยานยนต
โจรกรรมรถยนต
ฉอโกง
ยักยอกทรัพย
รวม

2559
25
13
214
115
367

2560
23
5
183
92
303

2561
13
4
208
151
376

จำนวนที่
รอยละการ
เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
- 10.00
- 43.48
- 1.00
- 20.00
25.00
13.67
59.00
64.14
73.00
24.10

ที่มา : สำนักงานตำรวจแหงชาติ พ.ศ. 2561
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คดีอุกฉกรรจ
จังหวัดนครราชสีมา มีคดีอุกฉกรรจ ในป พ.ศ.2561 จำนวน 53 คดี ประกอบดวย คดีฆาผูอื่นโดยเจตนา
จำนวน 33 คดี เพิ่ มขึ้ น จากป กอ น 6 คดี คดี ป ลน ทรัพ ย – คดี ลดลงจากป กอน 1 คดี คดี ชิ งทรัพ ย 13 คดี
จากปกอน 7 คดี คดีวางเพลิง 7 คดี จากปกอน 7 คดี
ตารางที่ 31 แสดงจำนวนคดีอุกฉกรรจ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
จำนวนที่
คดีอุกฉกรรจ
2559
2560
2561
เปลี่ยนแปลง
ฆาผูอื่นโดยเจตนา
30
39
33
- 6.00
ปลนทรัพย
1
0
0
0
ชิงทรัพย
20
13
13
0
ลักพาเรียกคาไถ
0
0
0
0
วางเพลิง
3
7
7
0
รวม
54
59
53
- 6.00
ที่มา : สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2561

รอยละการ
เปลี่ยนแปลง
- 15.39
0
0
0
0
- 10.17

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 เพิ่มขึ้นจากปกอน คดีสารระเหย จำนวน 31 คดี ลดลงจากปกอน และคดียาเสพติดอื่น ๆ จำนวน 54 คดี
ลดลงจากปกอนเชนเดียวกัน
ตารางที่ 32 แสดงจำนวนคดียาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
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. อื่นๆ
98
56
54
ที่มา : ขอมูลป 2558 - 2559 สำนักงานตำรวจภูธรภาค 3 และหนังสือรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงาน ปปส.
ขอมูลป 2560 สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
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ดานความมั่นคง
พื้นที่การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง
สภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) เสนอใหคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบูรณาการ (ก.บ.จ.) รวมกับ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ดำเนินการขับ เคลื่อนใหเปนรูปธรรม รวมทั้งรวมกับหนวยงาน
ของรัฐในพื้นที่จัดทำแผนงานดานความมั่นคงในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวของ ตลอดจน
จัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่เปาหมาย เพื่อเสริมสรางความมั่นคงของชาติ
จังหวัดนครราชสีมา พิจารณาแล ว เพื่ อให การกำหนดแผนงาน/โครงการของหนวยงานดานความมั่นคงที่
เกี่ยวของลงสูพื้นที่เปาหมายตามลำดับความสำคัญเรงดวนของพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของจังหวัด เปนไปดวย
ความเรียบรอย โดยจัดลำดับความสำคัญเรงดวนพื้นที่การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของจังหวัด เพื่อใหเปนพื้นที่
เปาหมายในแผนพัฒนาจังหวัด 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) และแผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัด จากพื้นที่
32 อำเภอ โดยกำหนดเปนพื้นที่พัฒนาเพื่อเสริมสรางความมั่นคง จำนวน 30 อำเภอ 105 ตำบล ดังนี้
ตารางที่ 33 แสดงจำนวนตำบล พื้นที่เปาหมายการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงแหงชาติ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

เมืองนครราชสีมา
ครบุรี
เสิงสาง
สูงเนิน
ปกธงชัย
คง
จักราช
โชคชัย
ดานขุนทด
โนนไทย
บัวใหญ
ปากชอง
พิมาย
สีคิ้ว
โนนสูง
บานเหลื่อม
ขามสะแกแสง
ประทาย
หวยแถลง
ขามทะเลสอ
ชุมพวง
แกงสนามนาง
โนนแดง
วังน้ำเขียว
เทพารักษ
เมืองยาง
ลำทะเมนชัย

อำเภอ

จำนวนตำบล
10
7
1
2
1
3
1
1
8
6
7
7
1
5
1
2
2
2
2
3
9
2
4
3
2
4
2
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ที่
28
29
30

เฉลิมพระเกียรติ
บัวลาย
สีดา
รวม

อำเภอ

จำนวนตำบล
4
2
1
105

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

พื้นที่เปาหมายการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด นครราชสีมา ไดกำหนดพื้น ที่เปาหมายการพั ฒ นาในหมูบ านที่ ประสบปญ หาภัย แลง และ
หมูบานลาหลัง เพื่อใหสวนราชการ หนวยงาน และอำเภอ ไดเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนในหมูบานดังกลาว ให
หมดไป ประกอบดวย หมูบานตาง ๆ ดังนี้
ตารางที่ 34 บัญชีสรุปหมูบานที่คาดวาจะขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค จังหวัดนครราชสีมา ประจำป พ.ศ. 2562
ลำดับ
1
2
3

อำเภอ
ดานขุนทด (1 ต. 1. ม.)
ลำทะเมนชัย (1 ต. 3 ม.)

ตำบล

ตะเคียน
ชองแมว

วังน้ำเขียว (1 ต. 3 ม.)

อุดมทรัพย

หมูที่
11
1
15
17
4
11
16

หนองชิงโค
ปลักอีแรต
ใหมสามัคคี
หนองคลอง
ตะกุดรัง
หวยน้ำเค็ม
ซับพลู

ชื่อบาน

ตารางที่ 34 บัญชีสรุปหมูบานที่คาดวาจะขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค จังหวัดนครราชสีมา ประจำป พ.ศ. 2562
ลำดับ
4

อำเภอ
ขามสะแกแสง (3 ต. 11 ม.)

ตำบล
ขามสะแกแสง
พะงาด

โนนเมือง
5

สูงเนิน (5 ต. 22 ม.)

บุงขี้เหล็ก

โนนคา

หมูที่
7
1
5
6
7
8
9
10
3
6
9
4
5
6
7
8
10
11
12
13
4
6

ชื่อบาน

โนนหญาคา
โนนประดู
ดอนพะงาด
มะเกลือ
ดอนใหญ
หนองไอเผือก
หนองบอน
บานใหม
หนองกกไมพอก
สระแจง
เมืองชัยพัฒนา
บานทัดทา
บานบุงขี้เหล็ก
บานกุดเวียน
บานหนองเอื้อง
บานมะมวง
บานดอน
บานโคกมะกอก
บานโคกมะกอก
บานใหมสมบูรณ
บานกุดหัวชาง
บานโคกหินเหล็กไฟ
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ลำดับ

อำเภอ

ตำบล
มะเกลือเกา

หนองตะไก
เสมา

หมูที่
8
7
9
17
18
19
3
4
10
9
15

ชื่อบาน
บานหนองหอย
บานบุตาสง
บานวังรางนอย
บานโสกจานพัฒนา
บานมะเกลือเกา
บานมะเกลือเกาพัฒนา
บานกุดขมิ้น
บานสองคร
บานสองครเหนือ
บานสมกงาม
บานอยูเจริญ

ตารางที่ 34 บัญชีสรุปหมูบานที่คาดวาจะขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค จังหวัดนครราชสีมา ประจำป พ.ศ. 2562
ลำดับ
6

อำเภอ
ปากชอง (4 ต. 12 ม.)

วังกระทะ

ตำบล

ขนงพระ
โปงตาลอง

จำนวน 6 อำเภอ

หนองน้ำแดง
15 ตำบล

หมูที่
7
10
11
8
9
15
1
4
7
8
13
11

ชื่อบาน

คลองปาหมู
เขาแกว
ดอนสวาง
หนองตะกู
เขาจันทรหอม
ทรัพยศรีมงคล
โปงตาลอง
ปอหู
สระน้ำใส
ตะเคียนงาม
โปงฉนวน
มอระหาด
52 หมูบาน
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ตารางที่ 35 บัญชีมอบหมายรับผิดชอบหมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 1 (หมูบานลาหลัง) จากขอมูล กชช. 2 ค
ป 2560 จังหวัดนครราชสีมา
ลำดับ
1

อำเภอ
เสิงสาง

ตำบล
เสิงสาง

สุขไพบูลย
โนนสมบูรณ
บานราษฎร
ขุย
ชองแมว

2

ลำทะเมนชัย

3

โนนแดง

4

ชุมพวง

5
6
7

ประทาย
เทพารักษ
ดานขุนทด

ทุงสวาง
บึงปรือ
กุดพิมาน

8
9
10

ปากชอง
สูงเนิน
เมืองนครราชสีมา

11
12
13
14
15
15
16

สีคิ้ว
ครบุรี
วังน้ำเขียว
หนองบุญมาก
โชคชัย
ปกธงชัย
จักราช

จันทึก
บุงขี้เหล็ก
สีมุม
บานโพธิ์
ตลาด
ลาดบัวขาว
เฉลีบง
ระเริง
หนองหัวแรด
ทาเยี่ยม
เมืองปก
จักราช

โนนตาเถร
โนนแดง
หนองหลัก
โนนรัง

หมูที่
1
4
8
14
2
2
6
7
12
19
9
14
3
12
13
4
3
10
13
16
9
15
11
4
9
5
2
9
13
13
7
7
6

ชื่อบาน
เสิงสาง
ซับ
รุงเรืองพัฒนา
ไผสามัคคี
ดอนแขวน
โคกนอย
ราษฎรพัฒนา
หนองไผ
หนองจานใต
หนองกุง
ตลาดโนนตาเถร
หนองตาโล
หนองหลัก
ใหมปฎิรูป
ใหมพัฒนา
ทุงสวาง
เกาะแหลม
ดอนนอย
พิงพิมาน
โกรกลึกพัฒนา
หินเพิง
ซับมะละกอ
โคกมะกอก
สีมุม
ลองตอง
กระฉอด
ลาดบัวขาว
คลองสำราญ
วังสัปรด
พงพัฒนา
ดอนไพล
หนองไผ
โคกซาด
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3) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ตารางที่ 36 แสดงพื้นที่ประเภท/จำนวนพื้นที่ปา จังหวัดนครราชสีมา
พื้นที่ (ตร.กม.)
2559
2560
2561
ปาสงวนแหงชาติ
7,782.78
7,804.59
7,804.59
อุทยานแหงชาติ
2,260.56
2,260.56
2,260.56
วนอุทยาน
ปาไมถาวรของชาติ
170.70
170.70
170.70
พื้นที่อนุรักษเพิ่มเติม
21.52
21.52
21.52
เขตรักษาพันธุสัตวปา
เขตหามลาสัตวปา
240.32
240.32
240.32
รวม 10,475.88
10,497.69
10,497.69

2562
7,804.59
2,260.56
170.70
21.52
240.32
10,497.69

ที่มา : ศูนยสารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมปาไม พ.ศ. 2562

1.3) ประเด็นปญหาและความตองการเชิงพื้นที่

จังหวัดนครราชสีมาไดมอบหมายใหอำเภอทั้ง 32 อำเภอ จัดการประชุมประชาคมเพื่อรับทราบขอมูล
สภาพปญหา ความตองการของพื้นที่ โดยใชหลักการบริหารงานยุทธศาสตร “กลุมอำเภอ” เปนรูปแบบใหมของ
การบริ ห ารงานแบบบู ร ณาการของจั งหวั ด เพื่ อให มีค วามเหมาะสมมากขึ้น ในรูป ของการรวมกลุม อำเภอที่ มี
ความสัมพันธเชื่อมโยงในดานตางๆเขาดวยกัน ซึ่งจะชวยใหการวางกรอบการพัฒนาและการใชประโยชนทรัพยากร
เปนไปอยางมีระบบและรวมกันแกไขปญหาระหวางอำเภอไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักเกณฑและแนวทาง
ในการรวมกลุมอำเภอ ๓ ประการ คือ
1) ยึดลักษณะเขตพื้นที่มีเสนทางคมนาคมและรอยตอระหวางอำเภอเชื่อมโยงถึงกัน
2) มีศักยภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรและทิศทางการพัฒนาอำเภอที่สอดคลองเกื้อหนุนกัน
3) มีความเกี่ยวเนื่องทางเศรษฐกิจ การผลิต การคา และการลงทุนเพื่อมูลคาเพิ่มและการไดเปรียบในการ
แขงขันรวมกัน รวมทั้งเปนการแกไขปญหาเรงดวนที่จำเปนตองอาศัยความรวมมือกันระหวางอำเภอ โดยแบงกลุม
อำเภอออกเปน ๖ กลุม ดังนี้
1) อำเภอเมืองนครราชสีมา*, อำเภอสีคิ้ว, 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
รวมทั้งจัดประชุมประชาคมในแตละอำเภอดวย เพื่อรับทราบสถานการณปญหา ความตองการ และแนวทางการ
พัฒนาพื้นที่ โดยแบงเปนดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความมั่นคง และการบริหาร
จัดการ สรุปผลดังนี้
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(1) ดานเศรษฐกิจ
1.1 จัดหาแหลงกักเก็บ และพัฒนาระบบสงน้ำทั้งในเขตและนอกเขตชลประทานเพื่อการเกษตรกรรมให
เพียงพอทุกฤดูกาลในพื้นที่ 32 อำเภอ
1.2 กอสราง/ซอมสราง/ปรับปรุงเสนทางคมนาคมขนสงทั้งใน และระหวางหมูบาน/ชุมชน ตำบล อำเภอ
ใหสะดวกปลอดภัย และรวดเร็วในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร ใหครอบคลุมพื้นที่ 32 อำเภอ
1.3 เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหกับประชาชน ในพื้นที่ 32 อำเภอ
(2) ดานสังคม
2.1 แกไขปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของรายไดในพื้นที่ 32 อำเภอ
2.2 จัดใหมีการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนอยางทั่วถึงในพื้นที่ 32 อำเภอ
2.3 การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ 32 อำเภอ
(3) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.1 จัดใหมีการอนุรักษ ฟนฟู ปองกัน และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางทั่วถึงและ
จริงจัง ตอเนื่องในพื้นที่ 32 อำเภอ
3.2 จัดใหมีระบบการกำจัดขยะอยางทั่วถึง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเพียงพอในพื้นที่ 32 อำเภอ
3.3 ลดการใชพลังงานเชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟา ในพื้นที่ 32 อำเภอ
(4) ดานความมั่นคง
4.1 เสริมสรางความมั่นคงเพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติในพื้นที่ 32 อำเภอ
4.2 การป องกั น และปราบปรามป ญ หายาเสพติด แรงงานตางด าว การค ามนุ ษ ย การบุ ก รุกทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การกอการรายและอาญากรรมขามชาติ การปองกันภัยคุกคามรูปแบบใหม
การปองกันและแกไขปญหาภัยพิบัติ การปองกันและรักษาความสงบเรียบรอยภายในจังหวัด การปองกันและแกไข
ปญหาสาธารณภัยในพื้นที่ 32 อำเภอ
(5) ดานบริหารจัดการภาครัฐ
5.1 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของขาราชการ พนักงาน ลูกจาง ของรัฐเพื่อรองรับ MICE city,
Smart city, Dry port และดานอื่น ๆ เพื่อใหเกิดความพึงพอใจของประชาชน ในพื้นที่ 32 อำเภอ
5.2 เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาองคกร รองรับ MICE city, Smart city, Dry port และดานอื่นๆ เพื่อให
เกิดความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ 32 อำเภอ
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1.4) ขอมูลสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ที่ผานมา
สรุปผลการดำเนินงานที่ผานมาเปรียบเทียบกับเปาประสงค
แตละประเด็น ยุทธศาสตรของจังหวัดนครราชสีมา
************
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ
เปาประสงค
ตัวชี้วัด
ผลการเปรียบเทียบ
ปญหาอุปสรรค
เชิงยุทธศาสตร
1. อัตราการ
1. เพื่อขยายอัตรา - ยังไมสามารถเปน - เนื่องจากพื้นดิน
สวนใหญเปนดินเค็ม
เปลี่ยนแปลงของ
การเจริญเติบโตทาง ศูนยกลาง
รายไดเฉลี่ยของ
เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมอาหาร - ขาดน้ำในการ
เพาะปลูก
ครัวเรือนในจังหวัด 2. เพื่อสราง
แปรรูป ฯ ตาม
- ขาดเสนทาง
(8.95%)
เสถียรภาพทาง
เปาประสงค ฯ
คมนาคมขนสง
2. อัตราการ
เศรษฐกิจ
- ยังไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงของ
3. เพื่อเพิ่ม
มีปจจัยแวดลอมที่ สินคา/ผลผลิตที่
เพียงพอ
ผลิตภัณฑมวลรวม ขีดความสามารถ
เขมแข็งและมี
- ขาดการใช
จังหวัด (1.00%) ในการแขงขัน
ศักยภาพสูง
3. อัตราการวางงาน
- ยังไมสามารถเปน นวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ผลผลิต
(1.65%)
การผลิตพลังงาน
4. อัตราสวนหนี้
สะอาดขนาดใหญ - ขาดชองทาง
การตลาด
เฉลี่ยตอรายไดเฉลี่ย
ที่สุดในอาเซียน
ของครัวเรือน
- สรุป ยังไมสามารถ - สภาพอากาศ
(9.00เทา)
ดำเนินโครงการให แปรปรวน
5. จำนวนครัวเรือน
บรรลุตาม
ที่ไดรับการสงเสริม
วัตถุประสงค และ
อาชีพในพื้นที่
ตัวชี้วัดทั้งหมดได
เพิ่มขึ้น
(320ครัวเรือน/ป)
6. อัตราสวนการ
ออมเฉลี่ยตอรายได
เฉลี่ยของครัวเรือน
(30.00%)
7. ผลิตภาพแรงงาน
(200 บาท/คน)
8. จำนวน
ผูป ระกอบการ
ดานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
(200 ราย)

ขอเสนอแนะ
เปาประสงคกับตัวชี้วัด
ควรสอดคลองกัน และ
วัดไดทั้งในเชิงคุณภาพ
และปริมาณ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร
1. รอยละของประชากร 1. เพื่อลดความยากจน
ที่อยูใตเสนความยากจน และความเหลื่อมล้ำ
(17.00%)
2. เพื่อพัฒนา โครงขาย
2. สัมประสิทธิ์การ
ความคุมครองทางสังคม
กระจายรายได
3. เพื่อสรางภูมิคุมกัน
(Gini Coefficient)
ใหกับสังคม
0.40%
4. เพื่อใหประชาชน
3. รอยละผูอยูในระบบ เขาถึงโอกาสทาง
ประกันสังคมตอกำลัง เศรษฐกิจและสังคม
แรงงาน (29.00%)
4. ระดับความสำเร็จ
ของหนวยงานที่จัด
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 %
ตัวชี้วัด

ผลการ
เปรียบเทียบ
- โครงขายการ
คมนาคมที่ไดรับ
การพัฒนาและ
ปรับปรุง ยังไม
สามารถทำให
จังหวัดเปน
ศูนยกลางการคา
การลงทุน ฯ ได

ปญหา
อุปสรรค
- โครงขาย
การคมนาคม
ที่ไดรับการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง เปน
เพียงเสนทาง
สายรอง ไมใช
สายหลัก

ขอเสนอแนะ
เปาประสงคกับ
ตัวชี้วัด ควร
สอดคลองกัน และ
วัดไดทั้งในเชิง
คุณภาพและ
ปริมาณ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ปญหา
ผลการ
ตัวชี้วัด
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
ขอเสนอแนะ
เปรียบเทียบ
อุปสรรค
1. อัตราการเปลี่ยนแปลง 1. เพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม ยังไมบรรลุ
เปาประสงค เปาประสงค
ของพื้นที่ปาไมในจังหวัด (ป และทรัพยากร ธรรมชาติ
เปาประสงคฯ ใหญมาก คือ กับตัวชี้วัด
58 จำนวน 1,920,525 ไร) 2. เพื่อใชพลังงานอยางมี
เปนศูนยกลาง ควร
สอดคลอง
2. ปริมาณขยะในจังหวัด ประสิทธิภาพ
ของอะไร
กัน และวัด
(ตัน)
อยางไร
ไดทั้งในเชิง
3.การจัดการน้ำเสีย (แหง)
คุณภาพและ
4. พื้นที่บริหารจัดการน้ำ
ปริมาณ
เพิ่มขึ้น (ไร)
5. สัดสวนปริมาณการใช
น้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อ
ยานพาหนะตอประชากร
(ลิตร/คน)
6. สัดสวนปริมาณการใช
ไฟฟาภาคครัวเรือนตอ
ประชากร (ลานกิโลวัตต/
คน/ป)
7. สัดสวนปริมาณการใช
ไฟฟาในภาคที่ไมใช
ครัวเรือนตอ GPP
(กิโลวัตต-ชั่วโมง/ลานบาท)
8. สัดสวนปริมาณการใช
น้ำมันเชื้อเพลิงใน
ภาคอุตสาหกรรม ตอ GPP
ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/
ลานบาท)
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคง ทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และ ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
ปญหา
ผลการ
ตัวชี้วัด
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
ขอเสนอแนะ
เปรียบเทียบ อุปสรรค
1.จำนวนตำบลที่เขารวม
1. เสริมสรางความมั่นคงเพื่อ สามารถ
ไมประสบ ควร
ดำเนินการ
กิจกรรมเสริมสรางความรูความ ปกปองสถาบันหลักของชาติ
ดำเนิน
ปญหา
เขาใจถึงความสำคัญของ
2. เปนศูนยบริหารจัดการ
โครงการ
อุปสรรคแต อยางตอเนื่อง
สถาบันหลักของชาติ (ตำบล) เครือขายการปองกัน และแกไข เพื่อ
อยางใด
2. จำนวนตำบลที่เขารวม
ปญหา ดานความมั่นคงทุกมิติ ขับเคลื่อน
โครงการ/กิจกรรมเครือขาย
3. เสริมสรางความปรองดอง การพัฒนา
การปองกันและแกไขปญหาทุก และความสมานฉันทในชาติ
จังหวัดให
มิติ (ตำบล)
เปนไปตาม
3.สรางการรับรูที่ถูกตอง
เปาประสงค
(ตำบล)
และตัวชี้วัด
4.สรางการมีสวนรวม (ตำบล)
ไดครบ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการน้ำอยางบูรณาการ
เปาประสงคเชิง
ผลการ
ปญหา
ตัวชี้วัด
ขอเสนอแนะ
ยุทธศาสตร
เปรียบเทียบ
อุปสรรค
1. รอยละของสถานพยาบาลที่
1. เพิ่มประสิทธิภาพ ยังไมบรรลุ
เปาประสงค เปาประสงค
ไดรับการรับรองคุณภาพ HA (%) การปฏิบัติราชการ
เปาประสงคฯ ใหญมาก
กับตัวชี้วัด
2. รอยละของครัวเรือนที่เขาถึง
2. เพิ่มประสิทธิภาพ เนื่องจากไมได ตัวชี้วัดเยอะ ควร
น้ำประปา (%)
การพัฒนาองคกร
รับการจัดสรร แตโครงการไม สอดคลอง
3. รอยละของครัวเรือนที่เขาถึง
งบประมาณ
ครอบคลุม
กัน และวัด
ไฟฟา (%)
เพื่อดำเนิน
และไมไดรับ ไดทั้งในเชิง
4. รอยละของประชากรที่เขาถึง
โครงการแต
การจัดสรร
คุณภาพและ
อินเตอรเน็ต (%)
อยางใด
งบประมาณ ปริมาณ
5. การใหบริการภาครัฐ
ดวย
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
6. รอยละความสำเร็จของการ
เบิกจายงบประมาณ (%)
7. รอยละของภาษีทองถิ่นที่
จัดเก็บรายได ไมรวมเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ (%) (ป 1258 จำนวน
1,855,699,358 บาท)
8. รอยละความพึงพอใจตอ
ประสิทธิภาพการพัฒนาองคกร
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สรุปผลสัมฤทธิ์ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา
************

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ
ผลสัมฤทธิ์
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 จัดเปนยุทธศาสตร
ทางดานเศรษฐกิจ ดังนั้น จังหวัดจึงไดนำมูลคา
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) เปนเครื่องชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ ของยุทธศาสตรนี้ ซึ่งจากขอมูลพบวา
ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด เพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง โดยในปพ.ศ. 2561 มีมูลคา GPP
จำนวน 295,511 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน
คิดเปนรอยละ 6.73 โดยมีมูลคาสูงเปนลำดับที่
1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสูงเปน
ลำดับที่ 12 ของประเทศ ทั้งนี้ เปนผลมาจาก
ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร
ตามลำดับ

ขอเสนอแนะ
เห็นสมควรดำเนินการตอ โดยกำหนดแนวทางพัฒนาให
ชัดเจนยิ่งขึ้น ในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
- เนนการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อแกไขปญหาดินเค็ม
- สรางและปรับปรุงแหลงน้ำใหเพียงพอตอการเพาะปลูก
- สรางและปรับปรุงเสนทางคมนาคม เพื่อการคมนาคม
ขนสงสินคา/ผลผลิตที่เพียงพอ
- นำนวัตกรรม มาใชในการเพิ่มผลผลิต
- เพิ่มชองทางการตลาด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ผลสัมฤทธิ์
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 จัดเปนยุทธศาสตร
ทางดานสังคม การดำเนินโครงการมุงเนนเพียง
ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม ทำใหเกิดผล
สัมฤทธิ์ที่ไมชัดเจน แตหากจะพิจารณาจาก
ตัวชี้วัดดานเศรษฐกิจ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของสังคม
จะพบวา ในภาพรวมของ GPP จังหวัด
นครราชสีมา สาขาการบริการดานสุขภาพ งาน
สังคมสงเคราะห และสาขากิจกรรมดานสุขภาพ
และงานสังคมสงเคราะห ในป พ.ศ. 2561
มีมูลคารวม 8,906 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน
แตยังไมสงผล ตอมูลคา GPP เทาใดนัก

ขอเสนอแนะ
- ยังมีความจำเปนตองดำเนินการอยางตอเนื่อง โดยควร
เตรียมการกอสรางโครงขายไวรองรับความเจริญที่จะมา
พรอมกับเสนทางคมนาคมสายหลัก ทั้งทางหลวงสายพิเศษ
และรถไฟทางคูที่จะกอสรางผานจังหวัดนครราชสีมา
ตลอดจนการลงทุนของหางสรรพสินคาขนาดใหญ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ผลสัมฤทธิ์
สมบูรณอยางยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง นั้น จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ปาไม
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ถือวา จังหวัดมีผลสัมฤทธิ์
ในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม แตในเรื่องขยะ นั้น จังหวัดมีปริมาณ
ขยะเพิ่มขึ้นทุกป แตความสามารถในการกำจัดมี
เทาเดิม ผลสัมฤทธิ์ จึงยังไมเกิด เชนเดียวกับการ
บริหารจัดการน้ำ จังหวัดมีโครงการชลประทาน
ขนาดใหญเขื่อนกักเก็บน้ำ 4 โครงการ มีความจุ
น้ำรวม 885.49 ลาน ลบ.ม. ปจจุบันสามารถ
กักเก็บน้ำไดปริมาณ 211.61 ลานลบ.ม.คิดเปน
รอยละ 23.90 ของความจุซึ่งสถานการณน้ำใน
อางเก็บน้ำ ลดลงจากปที่ผานมา โดยอางเก็บน้ำ
ลำแชะ มีภาวะวิกฤติมากทีส่ ุด

ขอเสนอแนะ
ประเด็นยุทธศาสตร เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ยังมีความจำเปนตองดำเนินการโดยเรงดวน
และตอเนื่อง มุงเนนที่จะบริหารจัดการน้ำในชวงฤดูฝน
เพื่อเก็บกักน้ำ และแจกจายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และ
การเกษตร ตามหลักวิชาการและความเหมาะสม ทั้งนี้
เปาประสงคกับตัวชี้วัด ควรสอดคลองกัน และวัดไดทั้งใน
เชิงคุณภาพและปริมาณ เชนเดียวกับปญหาขยะ จะตอง
สงเสริมตั้งแตตนทาง กลางทาง และปลายทาง คือ รณรงค
สรางจิตสำนึก การคัดแยกขยะ ความสามารถในการกำจัด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคง ทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และ ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
ผลสัมฤทธิ์
ขอเสนอแนะ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางความ
ประเด็นยุทธศาสตรดานความมั่นคง ยังจำเปนตอง
มั่นคง ทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ ดำเนินการอยางตอเนื่องและจริงจัง เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่
และ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ยั่งยืน โดยกำหนดเปาประสงคกับตัวชี้วัด ใหสอดคลองกัน
ประชาชนจังหวัดนคราชสีมา มีสวนราชการที่มี และสามารถวัดไดทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
สวนรวมในการเสริมสรางความมั่นคง ทั้งจาก
สวนกลาง สวนภูมิภาค และเขาถึงมวลชนใน
ระดับหมูบาน และตำบล ทำใหเกิดความสามัคคี
ปรองดอง และมีความมั่นคงในทุกดาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลสัมฤทธิ์
ขอเสนอแนะ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบการ
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
บริหารจัดการภาครัฐจังหวัดนคราชสีมา ไมไดรับ ภาครัฐ ยังมีความจำเปนที่จะตองไดรับการสนับสนุนดาน
การจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการ
งบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการใหบังเกิดผลตามเปาหมาย
ภายใตยุทธศาสตรนี้แตอยางใด แตจังหวัดและ ตัวชี้วัด อันจะสงผลใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในอนาคตตอไป
สวนราชการที่เกี่ยวของ ก็ไดดำเนินงานตาม
ภาวะปกติ เพื่อใหการบริการประชาชนเปนไป
ดวยความเรียบรอย
หน้า ๕๑
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สวนที่ 2
ประเด็นการพัฒนา
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สวนที่ 2
ประเด็นการพัฒนา
2.1 บทวิเคราะห
เครื่องมือการวิเคราะหทางการบริหาร

จังหวัดนครราชสีมา วิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร หรือหนวยงานในปจจุบัน ทั้งภายในองคกรและ
ภายนอกองคกร เพื่อคนหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส หรือปญหาอุปสรรคสำคัญ ในการดำเนินงานสูสภาพที่ตองการ
ในอนาคต โดยใชเครื่องมือ SWOT Analysis โดยไดนำวิสัยทัศนประเทศ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป นโยบายของ
รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แผนพัฒนากลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 และแผนพัฒนาที่เกี่ยวของมารวมในการวิเคราะหศักยภาพของจังหวัด ดังนี้
นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวของ
วิสัยทัศนประเทศไทย 2580 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว
ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
- ความมั่นคง
1) มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ
และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง
2) ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย
3) สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดที่
มั่นคง มีที่อยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
4) มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ
- ความมั่งคั่ง
1) ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ยกระดับเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง
ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกัน
2) เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขัน สูง สรางเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเป น
จุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน
3) มีความสมบูรณ ในทุนที่จะสามารถสรางการพัฒ นาตอเนื่อง อาทิ ทุนมนุษย ทุนทางปญญา
ทุนทางการเงินและทุนอื่นๆ
- ความยั่งยืน
1) การพั ฒ นาที่ ส ามารถสรางความเจริญ ด านรายได และคุ ณ ภาพชี วิต ของประชาชนอย าง
ตอเนื่อง โดยไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอม
2) มีการผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิง่ แวดลอม และสอดคลองกับกฏระเบียบของประชาคมโลก
3) คนมีความรับผิดชอบตอสังคมมุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน ทุกภาคสวนในสังคมยึดถือ
และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561– 2580)
1) ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
2) ยกระดับศักยภาพในหลายมิติ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง
3) พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัย ใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ
4) สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5) สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6) ภาครัฐของประชาชนเพือ่ ประชาชนและประโยชนสวนรวม
หน้า ๕๓
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โดยมีเป าหมายในการพัฒ นาประเทศ คื อ “ประเทศชาติ มั่น คง ประชาชนมี ความสุข เศรษฐกิ จพั ฒ นาอย าง
ตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติและ
ในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเจริญเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม
รูปภาพที่ 8 แสดงการพัฒนายุทธศาสตรชาติ 20 ป

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ไดกำหนดแนวทางการ
พัฒนาประเทศ โดยแบงตามประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
1) ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
2) ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
3) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
4) ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
5) ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สูความมั่นคง และยั่งยืน
6) ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
7) ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
8) ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม
9) ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนา เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10) ยุทธศาสตรที่ 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา

หน้า ๕๔

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

ทิศทางการพัฒนาภาตะวันออกเฉียงเหนือ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564)
1) บริ ห ารจั ดการน้ ำให เพี ย งพอต อการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และคุ ณ ภาพชี วิต อย างยั่งยืน ไดแ ก
การพัฒนาประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำในแหลงน้ำเดิม และแหลงน้ำธรรมชาติ การสรางอางเก็บน้ำ ฝาย และแหลงน้ำ
ขนาดเล็กระดับไรนา พัฒนาระบบกระจายน้ำ เชน อาคารบังคับน้ำ ระบบสูบน้ำ คลองสงน้ำ และพัฒนาแหลงน้ำใหม
ในลุมน้ำเลย ชี มูล
2) แกปญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีรายไดนอย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
ได แ ก ก ารพั ฒ นาอาชี พ และรายได ข องคนยากจน พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และสวั ส ดิ ก ารให แ ก ผู สู งอายุ ผู พิ ก าร
ผูดอยโอกาส
3) สรางความเขมแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคูกับการแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
4) ใชโอกาสจากการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงที่เชื่อมโยงกับพื้นที่เศรษฐกิจหลักในภาคกลาง
และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจใหม ๆ ของภาค
5) พัฒนาความรวมมือและใชประโยชนจากขอตกลงกับประเทศเพื่อนบานในการสรางความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจตามแนวทางชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ
นโยบายรัฐบาล
รั ฐ บาลภายใต ก ารนำของ พล.อ.ประยุ ท ธ จั น ทร โอชา นายกรั ฐ มนตรี ได แ ถลงนโยบายต อ รั ฐ สภา
เมื่ อวั น พฤหั ส บดี ที่ 25 กรกฎาคม 2562 มี วิสัย ทั ศนคื อ “มุ งมั่ น ให ป ระเทศไทยเป น ประเทศที่ พั ฒ นาแล ว
ในศตวรรษที่ 21” โดยหัวใจของทุกนโยบาย คือ การใชงบประมาณแผนดิน หรือ “ภาษีประชาชน” อยางคุมคา
ยึดกรอบวินัยการเงินการคลัง มีความโปรงใส และตรวจสอบไดที่สำคัญเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบาย และแผน
ระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ โดยอยูบนรากฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปสูการพัฒ นา
ประเทศที่ “เติบโตเชิงคุณภาพ” ไมใช “การเติบโตเชิงปริมาณ”
1) นโยบายหลัก 12 ดาน ซึ่งเปนทิศทางการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลในชวง 4 ป
1.1) การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
1.2) การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
1.3) การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
1.4) การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก
1.5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย
1.6) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค
1.7) การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก
1.8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย
1.9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
1.10) การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อสรางการเติบโตอยางยั่งยืน
1.11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
1.12) การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
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2) นโยบายเรงดวน 12 ดาน ที่ถือเปนปญหาเฉพาะหนาที่รัฐบาลตองเรงดำเนินการแกไข เพื่อบรรเทา
ปญหาความเดือดรอนของพี่นองประชาชนโดยเร็วที่สุด
2.1) การแกไขปญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน รัฐบาลมุงมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
2.2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2.3) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
2.4) การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
2.5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน
2.6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอ นาคต
2.7) การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21
2.8) การแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝายการเมืองและฝายราชการประจํา
2.9) การแกปญหายาเสพติด
2.10) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน หรือ รัฐบาลดิจิทัล
2.11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแลงและอุทกภัย
2.12) การสนับสนุนใหมีการศึกษา การรับฟงความเห็นของประชาชน และการดําเนินการเพื่อ
แกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1
เปาหมายการพัฒนา
“ศูนยกลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑไหม ทองเที่ยวอารยธรรมขอม และสังคมเปนสุข”
พันธกิจ (Mission)
1) สงเสริมการผลิตและแปรรูปขาวหอมมะลิ
2) สงเสริมและพัฒนาการผลิตมันสำปะหลังเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน
3) สงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อกระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ
4) สงเสริมการเรียนรูสูการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5) สงเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑไหม
6) สงเสริมการทองเที่ยว ใหไดรับความนิยม และบริหารจัดการใหมีศักยภาพ
7) สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน และคาชายแดน
8) สงเสริมและพัฒนาดานสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร (Strategics Issues)
1) การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร
2) การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว และผลิตภัณฑไหม
3) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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ในการวิ เคราะห ข อ มู ล สภาพแวดล อ มทั้ งภายในและภายนอกจังหวั ด เพื่ อ จั ด ทำแผนพั ฒ นาจั งหวั ด
นครราชสีมา ระยะ 5 ป (พ.ศ.2561– 2565) นั้น ตองดำเนินการใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนประเทศ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561– 2580) นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560 – 2564) ตลอดจนแผนอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งลงมาจนถึ ง แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด นครราชสี ม า
ขณะเดียวกันก็นำปญหาความตองการของประชาชน และขอมูลจากแผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน/หมูบาน ทีบ่ รรจุ
อยูในแผนพัฒนาอำเภอ ของทุกอำเภอ มาเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ป (พ.ศ.2561 –
2565) ฉบับนี้ดวย โดยเมื่อจังหวัดนครราชสีมา ไดวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกจังหวัด รวมทั้ง
นำปญหาความตองการของประชาชนในพื้นที่มาประกอบดวยแลว จึงไดกำหนดเปนจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรค ของจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
1. เป น จั งหวั ดที่ มี พื้น ที่ ขนาดใหญ ประชากรมาก มี ความหลากหลายของภาคการผลิตสิน คาเกษตร
เกษตรแปรรูป อุตสาหกรรม และการทองเที่ยว เปนฐานเศรษฐกิจสำคัญของภาค
2. แหล งท องเที่ ยวที่ มี คุ ณภาพและหลากหลาย ทั้ งแหล งท องเที่ ยวธรรมชาติ เชิ งนิ เวศน ประวั ติ ศาสตร
อารยธรรม เปนแหลงผลิตสินคา ภูมิปญญาทองถิ่น และอาหาร มีพื้นที่ซึ่งเปนแหลงผลิตโอโซน และมีแหลงทองเที่ยว
ที่สรางขึ้นใหม รวมทั้งมีแหลงทองเที่ยวที่ไดรับเลือกใหเปนมรดกโลก
3. เปนศูนยกลางการคมนาคม เนื่องจากมีเสนทางเชื่อมตอภายในจังหวัด ระหวางจังหวัดและระหวางภาค
ที่สะดวกรวดเร็ว
4. จังหวัดมีความโดดเดนในอัตลักษณและวัฒนธรรมพื้นบานที่เปนทุนทางสังคม สรางความเปนเอกภาพและ
ความสามัคคีของคนในจังหวัด
5. สถาบันการศึกษาที่สำคัญที่เปนศูนยกลางแหงการเรียนรู และมีบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถ
จุดออน(Weaknesses)
1. การบริหารจัดการน้ำของจังหวัดในทุกมิติ ยังไมสามารถตอบสนองตอความตองการในการอุปโภคบริโภค
ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และจำเปนตอทรัพยากรปาไม ลำธาร แหลงน้ำ
2. ภาคเกษตรกรรมของจังหวัด ยังประสบปญหาในเรื่องตนทุนและปจจัยการผลิตมีมูลคาสูง ในขณะที่ราคา
พืชผลเกษตรตกต่ำ การสรางความรูความเขาใจใหในการทำการเกษตรสมัยใหม
3. การบริหารจัดการขยะในพื้นที่ยังไมสามารถรองรับการขยายตัวของประชากรและเมืองได
4. การบูรณาการการบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐภายในจังหวัดยังมีนอย ขาดการมีสวนรวม
5. มีพื้นที่ปาไมนอยลง เกิดการบุกรุก รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลาย เสื่อมโทรม
โอกาส (Opportunities)
1. ยุทธศาสตรโครงขายเสนทางคมนาคมที่เชื่อมตอ East-West Corridor และเชื่อมโยงตอภูมิภาคของ
ประเทศเพื่อนบาน เชน รถไฟรางคู มอเตอรเวย รถไฟความเร็วสูง ฯลฯ ทำใหจังหวัดมีโอกาสในการเปนศูนยกลาง
โครงขายคมนาคมและโลจิสติกสของภาคและภูมิภาค
2. นโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมการทองเที่ยวชุมชน สินคาชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น ผลักดัน
เศรษฐกิจชุมชน สงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด
3. การพัฒนาเทคโนโลยีทำใหเกิดประสิทธิภาพในการทำงาน สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเปนปจจุบัน ทำ
ใหมีโอกาสสรางระบบขอมูลรวมและประมวลผลผานเทคโนโลยี สรางผลสัมฤทธิ์ในการทำงานไดอยางประสิทธิผล
4. นโยบายดานเกษตรของรัฐบาล เชน การประกันราคาสินคาเกษตร Smart Farmer เกษตรแปลงใหญ
ฯลฯ สรางโอกาสใหผลผลิตทางการเกษตรมีมูลคาสูง
5. นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สรางความมั่นคงดานรายไดใหกับชุมชนพื้นที่และชวยลดชองวาง
ของการกระจายรายได
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อุปสรรค (Threats)
1. เกิดโรคอุบัติใหม COVID-19 ซึ่งสงผลกระทบขั้นวิกฤติเปนวงกวางโดยเฉพาะภาวะการจางงาน การเลิกจาง
งานในภาคบริการ การทองเที่ยว ภาคการผลิต เปนตน
2. ปญหาภาวะโลกรอน สงผลตอการเกิดภัยธรรมชาติและสาธารณภัยตาง ๆ เชน ภัยแลง ไฟปา น้ำทวม
3. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและชะลอตัวของโลกและของประเทศ
4. ป ญหาสังคมระดับชาติ เชน ป ญหายาเสพติ ด ป ญหาชองวางระหวางวัยของคนในสังคม (Generation
gap) ทำใหเกิดการเผชิญหนาของคนในสังคม ฯลฯ สงผลตอการพัฒนาของจังหวัด
5. ระเบียบ กฎหมาย และระบบการบริหารจัดการของภาครัฐ เชน ระบบงบประมาณของประเทศสงผลตอ
การดำเนินการพัฒนาพื้นที่
ความสัมพันธระหวางปจจัยภายในและปจจัยภายนอก
1. ยุ ทธศาสตรเชิ งรุ ก (มี ป จจั ย ภายในที่ เป นจุ ดแข็ งและป จจั ย ภายนอกมี โอกาสพั ฒ นา - Strength &
Opportunity) เป น ประเด็ น ที่ มี ศั กยภาพการพั ฒ นาสู ง เนื่ องจากจั งหวัดมี ความเข มแข็ งภายในตนเองและเป น
ประเด็นที่ไดรับการสนับสนุนจากปจจัยภายนอก ไดแก
1) การเปนตัวกลางเพื่อการรวบรวมและกระจายสินคา เนื่องจากจังหวัดมีโครงขายการคมนาคม
ที่หลากหลายและเปนศูนยกลางของภู มิภาค รวมทั้งมีทำเลที่ ตั้งทางภู มิศาสตรที่เหมาะสมตอการเปนศูนย กลาง
การรวบรวมและกระจายสินคา อยูตรงกลางระหวางวัตถุดิบและการตลาดที่หลากหลาย สามารถเชื่อมโยงตนทาง
กลางทาง และปลายทางของสินคาหลายประเภทไดอยางสะดวก อีกทั้งปจจัยภายนอกยังใหความสำคัญกับตนทุน
คาขนสงเปนอยางมาก
2) การทองเที่ยวเชิงธรรมชาติเปนจุดขายการทองเที่ยว เนื่องจากมีเขาใหญซึ่งเปนมรดกโลกและ
มีมูล คาสูง รวมถึงเสน ทางการทองเที่ยวเมืองที่ มีอากาศบริสุทธิ์ เชน วังน้ ำเขียว เชื่อมตอไปถึงแหลงท องเที่ย ว
ธรรมชาติในอำเภอเสิงสาง อำเภอครบุ รี นอกจากนี้ ยั งรวมถึ งการท องเที่ ย วทางประวัติ ศาสตรแบบครบวงจร
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กระแสการทองเที่ยวในปจจุบันไดใหความสำคัญกับการทองเที่ยวเชิงการเรียนรูเปน
อยางมาก สงผลใหแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร และเชิงวัฒนธรรม ไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง
3) กลุมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอาหารปลอดภัยเพื่อเปนครัวของโลก เนื่องจากมีศักยภาพสูง
ในการเปนแหลงผลิตอาหารที่สำคัญของประเทศ นโยบายของภาครัฐใหความสำคัญกับการผลิตสินคาเกษตรเพื่อ
เปนอาหาร ภายใตนโยบาย “ครัวไทย ครัวโลก” จึงมีการสนับสนุนนโยบาย Food Valley โดยนำModel จาก
ประเทศเนเธอร แลนด ม าประยุ ก ต ในการพั ฒ นาคลั ส เตอรก ลุ ม Product Champion เช น ข าวหอมมะลิ มั น
สำปะหลัง ออย ขาวโพด โคเนื้อ ไก และสุกร โดยประสาน/สนับสนุน/รวมมือกับภาคธุรกิจเอกชนในการพัฒนาให
จังหวัดเปนผูนำในดานการผลิต แปรรูป และการตลาดแบบครบวงจร
4) อุ ต สาหกรรมผ าไหมจากภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น เป น ฐานการผลิ ต สิ น ค าที่ มี อ งค ป ระกอบทาง
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นไดรับการคาดหมายวาจะเปนสินคาที่มีศักยภาพในการพัฒนาในอนาคต และกลุม
จังหวัดมีฐานการผลิตผาไหมที่ไดรับการยอมรับระดับสากลอยูหลายแหง จึงควรไดรับการสนับสนุนเชิงพื้นที่ใหเกิด
การพัฒนาอยางเหมาะสมตอไป
5) อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนจากพืช การจัดหาพลังงานสำหรับความตองการในอนาคตเปน
ประเด็นที่กำลังไดรับการสนับสนุนเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งพลังงานจากพืชไร เชน ออย และมันสำปะหลัง
ซึ่งกลุมจังหวัดเปนฐานการผลิตพืชดังกลาว มีพื้นที่เพาะปลูกอยูเปนจำนวนมาก และมีการแปรรูปเพื่อการผลิต
ตอเนื่องในเชิงอุตสาหกรรมอยูแลว
6) การปศุสัตวที่ไดมาตรฐานในระดับสากล โดยจังหวัดมีฐานการผลิตดานปศุสัตวท่ีมีมาตรฐานสูง
อยูที่อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา และไดมีการพัฒนาเพื่อเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเรียนรูดานการเกษตรและ
ผจญภัย ซึ่งเปนรูปแบบการทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมอยูในปจจุบัน
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7) กลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูง กลุมยานยนต เครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส เปนกลุม
อุตสาหกรรมที่กอใหเกิดมูลคาสูง ตองการแรงงานที่มีทักษะ และเปนผลิตภัณฑท่ีเปนที่ตองการของตลาดหลาย
ระดับ ซึ่งกลุมจังหวัดมีตำแหนงที่ตั้งอยูบนแกนอุตสาหกรรมหลักของประเทศ (Industrial Corridor) อยูในระยะ
ไมหางจากภาคมหานครซึ่งเปนศูน ยก ลางการคมนาคมขนส งระดับ โลกและเปน ศูน ยคน ควาและวิจัย ในระดั บ
สากลในพื้น ที่ก ลุม จัง หวั ด เองก็มีสถาบันการศึกษาที่สามารถผลิตบุคลากรทักษะสูงที่สามารถตอบสนองความ
ตองการแรงงานของอุตสาหกรรมกลุมดังกลาวไดเปนอยางดี
8) การนอมนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ มาขยายผลการดำเนินงานในพื้นจังหวัด
2. ยุทธศาสตรการแกไขปญหา (มีปจจัยภายในที่เปนจุดออน แตปจจัยภายนอกมีโอกาสในการพัฒนา –
Weakness & Opportunity) เปนประเด็นที่มีโอกาสในการพัฒนา ดวยการแกปญหาที่เปนจุดออนภายในจังหวัด
เมื่อสามารถแกไขจุดออนนั้นไดแลว ก็จะสามารถสรางการพัฒนาที่ไดอยางเหมาะสม ไดแก
1) การเกษตรกรรมเพื่อเปนแหลงผลิตอาหารที่สำคัญของประเทศ แตระบบชลประทานและการ
คมนาคมขนสงผลผลิตยังขาดคุณภาพและไมเพียงพอจึงตองมีการแกไขปญหาเพื่อเสริมศักยภาพของการผลิตดวย
การจัดหาแหลงน้ำ เพิ่มเสนทางคมนาคมขนสง และเพิ่มผลผลิตดวยนวัตกรรมใหม ๆ
2) การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรขาดการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากรดานภาษาและ
ความรูอางอิงเกี่ยวกับเรื่องราวประวัติศาสตรที่ถูกตองชัดเจน
3) จัดใหมีศูนยชวยเหลือสัตวเรรอน โดยเฉพาะสุนัขจรจัด เพื่อปองกันการทารุณกรรมสัตว และ
ลดปญหาโรคพิษสุนัขบา
3. ยุทธศาสตรการปรับเปลี่ยน (มีปจจัยภายในที่เปนจุดแข็ง แตปจจัยภายนอกมีภัยคุกคามไมเอื้ออำนวย
ตอการพั ฒ นา –Strength & Threat) เป น ประเด็นการพัฒ นาที่กลุมจังหวัดมีศักยภาพอยูในปจจุบัน แตปจจัย
ภายนอกไม เอื้ อ อำนวยต อ การขยายตั ว จึ งควรมี ก ารวางแผนพั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่ เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบหรื อ
กระบวนการผลิตเพื่อใหสามารถตอบสนองกับกระแสที่เปนปจจัยนอกไดอยางเหมาะสม ไดแก
1) การปศุสัตวแบบดั้งเดิม กลุมจังหวัดมีการเพาะเลี้ยงสัตวเพื่อการพาณิชยอยูเปนจำนวนมาก
ทั้งการเพาะเลี้ยง ดวยเกษตรกรรายยอย และเพาะเลี้ยงดวยบริษัทขนาดใหญ กระแสความตองการสินคาปศุสัตว
เพื่อเปนอาหารในปจจุบันและอนาคต จะใหความสำคัญกับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑเปนอยางมาก สงผลให
การปศุสัตวแบบดั้งเดิมที่เคยเปนฐานการผลิตหลักของกลุมจังหวัดไมสามารถตอบสนองกับความตองการของตลาด
ไดอยางมีประสิทธิภาพจึงตองมีการปรับเปลี่ยนใหมีความสามารถตรงกับความตองการตอไป
2) อุตสาหกรรมที่กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชนสูง ไดแก อุตสาหกรรมเหมืองแร
และอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ซึ่งจังหวัดเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่เปนวัตถุดิบของกลุมอุตสาหกรรมดังกลาว
จึงมียานโรงงานอุตสาหกรรมอยูในบางพื้นที่ และการประกอบการไดสงผลกระทบกับประชาชนและสิ่งแวดลอม
เปนอยางมาก ไมสอดคลองกับแนวทางอุตสาหกรรมสะอาดและปลอดมลพิษของรัฐบาล
3) การท องเที่ ยวเชิ งนิ เวศน กระแสหลัก จังหวัดมีแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศนที่มีชื่อเสียงทั้งใน
ระดับ ชาติและระดับ นานาชาติอยูหลายแหง แต มักเปน พื้น ที่รองรับนั กทองเที่ยวกระแสหลักที่มีแนวโนมจะใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางสิ้นเปลืองและไมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ในขณะที่ทิศทางการทองเที่ยวในระดับสากลหัน
มาใหความสำคัญกับการทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้นใหความสำคัญกับการเรียนรูคูขนานไปกับการ
พักผอนหยอนใจ
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4. ยุทธศาสตรแนวโน มถดถอย (มี ปจ จัยภายในที่เปน จุดออน และมีภั ยคุ กคามไมเอื้ออำนวยตอการ
พัฒนา –Weakness & Threat) เปนประเด็นที่เปนจุดออนของจังหวัดและปจจัยภายนอกก็ไมเอื้ออำนวยตอการ
ประกอบกิจ การดั งกล าว จึงเป น ประเด็ น ที่ จ ะมี การถดถอยในอนาคต และจะตองมี การเตรีย มการเพื่ อรองรั บ
แรงงานและพื้ น ที่ กิจ กรรมที่ ล ดลงอย างเหมาะสม ได แกการเกษตรกรรมนอกเขตพื้ น ที่ ที่ เหมาะสมต อการทำ
การเกษตร จั งหวัด มี พื้ น ที่ เกษตรกรรมขนาดใหญ แตมีพื้ น ที่ เกษตรกรรมในป จจุบั นบางส วนที่ อยูบนพื้ นที่ ที่ ไม
เหมาะสมตอการเพาะปลูกสงผลใหผลผลิตที่ไดมีคุณภาพและปริมาณนอย อีกทั้งยังสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเปน
อยางมากอีกดวย จึงตองมีการวางผังพัฒนาเพื่อการปรับปรุงพื้นที่เหลานั้น ใหสามารถใชงานไดอยางเหมาะสมกับ
ศักยภาพของพื้นที่ตอไป

2.2 เปาหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
ตำแหนงทางยุทธศาสตร
1. เปนศูนยกลางการคมนาคม การทองเที่ยว การเกษตรอุตสาหกรรม และพลังงานสะอาด
ในภูมิภาค
2. เปนศูนยกลางการศึกษา ศาสนา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3. เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. เปนศูนยกลางในการปองกันภัยคุกคาม และเสริมสรางความมั่นคง เพื่อปกปอง
สถาบันหลักของชาติ
5. เปนที่ตั้งของสวนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอยางยั่งยืน

หน้า ๖๐

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

เปาหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนปงบประมาณ พ.ศ. 2565

“ศูนยกลางโครงขายคมนาคมและการทองเทีย่ วของภูมิภาค
นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง”
2.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเปาหมายการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา

1) มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 4
2) ประชาชนมีรายไดตอหัวตอป (GPP per capita) เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 4
3) รายไดจากการทองเที่ยวในจังหวัดเพิ่มขึ้น รอยละ ๕
4) รอยละของประชากร ที่อยูใตเสนความยากจนลดลง (%)
5) คาดัชนีความสุขของประชากรในจังหวัดเพิ่มขึ้น
6) รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

2.4 ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
1) สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ
การคา การลงทุนและเศรษฐกิจ
2) ยกระดับการทองเที่ยว ที่หลากหลายเชื่อมตอภาคและภูมิภาค
3) พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
4) เสริมสรางความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5) ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดสมดุลและยั่งยืน
6) ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/
MICE City/ Art City / Safe City)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1
สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการคา
การลงทุนและเศรษฐกิจ

1) วัตถุประสงค

1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ
2. เพื่อขยายอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและกระจายรายไดใหจังหวัด
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพการคมนาคมการขนสงกระจายสินคา และพัฒนาการเชื่อมตอกับการ
เดินทางตอเนื่องหลายรูปแบบ
4. เพื่อพัฒนาระบบโครงขายคมนาคมรองเชื่อมโยงกับโครงขายคมนาคมหลักตอเชื่อมกับภาค
และภูมิภาค
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2) เปาหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา

1. รอยละรายไดเฉลี่ยของประชากรในจังหวัดเพิ่มขึ้น (%)
2. รอยละของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้น (%)
3. อัตราคาขนสงและกระจายสินคาลดลง (%)
4. เวลาที่ประหยัดไดจากการเดินทางบนระบบทาง (หนวย : นาที)
5. คะแนนคุณภาพของโครงสรางพื้นฐานทางถนนของประเทศไทย โดย World Economic
Forum (หนวย : คะแนน (1-7)
6. รอยละความสำเร็จของความรวมมือและแลกเปลี่ยน อยางนอย 1 ดาน ไดแก ดานการศึกษา
ดานการคาการลงทุน หรือดานการทองเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม

3) แนวทางการพัฒนา

1. เสริมสรางและพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานดานกายภาพและดานดิจิทัล ยกระดับ
ขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่อง
2. จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษนครราชสีมา เพิ่มศักยภาพ ยกระดับและกระจายรายไดใหจังหวัด
รวมทั้งจัดตั้งทาเรือบกนครราชสีมา (KORAT Dry Port) และศูนยกระจายสินคา (ICD)
3. พัฒนาระบบโครงขายคมนาคมรองเชื่อมโยงกับโครงขายคมนาคมหลักตอเชื่อมกับภาคและ
ภูมิภาค เชน EEC , GMS เปนตน
4. สงเสริมและพัฒนาความสัมพันธและความรวมมือดานการคา การลงทุน เศรษฐกิจ และ
ความสัมพันธระหวางประเทศเมืองพี่เมืองนอง

4) แผนงานโครงการ
(1) แผนงาน

1. สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
2. สงเสริมและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครราชสีมา การจัดตั้งทาเรือบกนครราชสีมา
(KORAT Dry Port) และศูนยกระจายสินคา (ICD)
3. สงเสริมและพัฒนาการศึกษา การเรียนรูดานการคมนาคมสรางโอกาสและพัฒนาฝมือ
กำลังคน
4. สงเสริมและพัฒนาความสัมพันธและความรวมมือดานการคา การลงทุน เศรษฐกิจ และ
ความสัมพันธระหวางประเทศเมืองพี่เมืองนอง

(2) โครงการ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนสง และการบริหารจัดการ
กิจกรรมหลักที่ 1 กอสราง ซอมแซม ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับเสนทางคมนาคมขนสง
และการบริหารจัดการ (โลจิสติกส)
กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครราชสีมาทาเรือบกนครราชสีมา (KORAT
Dry Port) และศูนยกระจายสินคา (ICD)
กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาการศึกษา การเรียนรูดานการคมนาคมสรางโอกาสและพัฒนา
ฝมือใหกับผูอยูในวัยแรงงานและผูประกอบการ
กิจกรรมหลักที่ 4 สงเสริมและพัฒนาความสัมพันธและความรวมมือดานการคา การลงทุน
เศรษฐกิจ และความสัมพันธระหวางประเทศเมืองพี่เมืองนอง
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ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 2
ยกระดับการทองเที่ยว ที่หลากหลายเชื่อมตอภาคและภูมิภาค

1) วัตถุประสงค

1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแขงขันดานการทองเที่ยว
2. เพื่อขยายอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

2) เปาหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา

1. จำนวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น รอยละ 5
2. รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น รอยละ ๕
3. อุทยานธรณีโคราชไดรับการประกาศเปนอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก

3) แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาแหลงทองเที่ยวในเขตอุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark ใหไดมาตรฐานเชื่อมโยง
กับ Geopark ของภาคและของภูมิภาคอาเซียน
2. สรางเสริมโครงสรางพื้นฐาน ภาวะแวดลอม ดิจิทัล ที่สนับสนุนการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหม
ที่มาจากความโดดเดนในแตละพื้นที่ ทั้งแหลงทองเที่ยวประวัติศาสตร ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ชุมชน เกษตร
อุตสาหกรรม ศิลปะ กีฬา (Sport City) อาหาร สรางความเอกลักษณที่โดดเดนของจังหวัด
3. พัฒนาศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรดานการทองเที่ยว ทั้งหนวยงานภาครัฐ
ผูประกอบการ ภาคเอกชน และชุมชนที่เกี่ยวของ
4. สรางเสริมระบบขอมูลขาวสาร การประชาสัมพันธ และการตลาดดานการทองเที่ยว
5. เสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือทองเที่ยวฉันทเมืองพี่เมืองนองกับประเทศในภูมิภาค
6. ยกระดับการจัดงานทองเที่ยวของจังหวัดบนความหลากหลายและครบวงจร

4) แผนงานโครงการ
(1) แผนงาน

มาตรฐานสากล

1. เสริมสรางและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกแหลงทองเที่ยวที่หลากหลาย
2. เสริมสรางและพัฒนาสินคา และบริการเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวใหมีมูลคาเพิ่มขึ้น
3. สงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการทองเที่ยวและกีฬาสู
4. สงเสริมและประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว

(2) โครงการ

และเครือขาย

โครงการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวและกีฬา
กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาแหลงทองเที่ยว สนามกีฬา รวมทั้งกิจกรรมการทองเที่ยวและกีฬา
กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการทองเที่ยว กีฬา และเครือขาย
กิจกรรมหลักที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาสินคาและบริการ ดานการทองเที่ยว กีฬา
กิจกรรมหลัก 4 การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธการทองเที่ยว กีฬา และเครือขาย
กิจกรรมหลักที่ 5 บริหารจัดการอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลกยูเนสโก
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ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 3
พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

1) วัตถุประสงค

1. เพื่อมุงสูการเติบโตทางเศรษฐกิจเชิงคุณภาพ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. เพื่อตอยอดผลิตทางการเกษตรและของเสียไปสูผลิตภัณฑชีวภาพ และผลิตภัณฑแปรรูปมูลคาสูง
3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่สูประตูระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC)
4. เพื่ อ ยกระดั บ เครื อข ายพั น ธมิ ต รต างประเทศ BCG ของจังหวัด นครราชสีม า (BCG Korat
Global Network)
5. เพื่อสงเสริมและยกระดับ วิสาหกิจเพื่อสั งคม (Social Enterprise) ดานการเกษตร อาหาร
และอุตสาหกรรม

2) เปาหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา

1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายไดเฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้นไมนอยกวา
10% ภายในระยะเวลา 5 ป
2. ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารของจังหวัดนครราชสีมาติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ
ภายในระยะเวลา 5 ป
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีในดานเกษตร อาหารปลอดภัย และผลิตภัณฑแปรรูป ไมนอยกวา
1,000 คนตอป
4. จำนวนครัวเรือนไดรับการสงเสริมอาชีพในพื้นที่เพิ่มขึ้น ไมนอยกวา 1,000 ครัวเรือนตอป
5. เครือขายพันธมิตรตางประเทศ BCG ของจังหวัดนครราชสีมา ไดแก ประเทศจีน ลาว พมา
เขมร และเวียดนาม เพื่อสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑแปรรูปทองถิ่น
6. มูลคาเพิ่มของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเปาหมายไมนอยกวารอยละ 5

3) แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานที่สนับสนุนระบบการผลิต การแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัย
เพื่อการบริโภคและสงออก
2. ผลั กดัน และสงเสริมการพั ฒ นานวัตกรรมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ลดผลกระทบสูภ ายนอก
ภายใตความรวมมือของกลุมผูประกอบการ หนวยงาน และชุมชน
3. พัฒนาสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรมูลคาสูง สรางนวัตกรรม แบรนดจากพื้นที่ เชน
ขาวหอมมะลิทุมสัมฤทธิ์ (GI) เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูง (โคราช วากิว) ไมผล พืชเศรษฐกิจทางเลือก ศูนยกลางเกษตรอุตสาหกรรมไหมครบวงจร สินคาเกษตรอินทรีย
4. ผลักดันระบบบริหารจัดการน้ำใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สามารถตอบสนอง
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน
5. สงเสริมการตลาดสิ น คาเกษตร และการยกระดับ วิสาหกิจเพื่ อสังคม ใหเกษตรและชุมชน
พึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน
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4) แผนงานโครงการ
(1) แผนงาน

1. สงเสริมและยกระดับเศรษฐกิจเชิงคุณภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน
๒. พั ฒ นานวั ตกรรมเกษตร การแปรรูป สิน คาเกษตรปลอดภั ย และอุ ต สาหกรรมสู
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Food Valley)

(2) โครงการ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร และอุตสาหกรรมปลอดภัย Food Valley
กิจกรรมหลักที่ 1 สงเสริมการรวมกลุมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดนครราชสีมา
กิ จ กรรมหลั กที่ 2 การพั ฒ นานวัต กรรมและเชื่ อมโยงเครือ ขายการผลิต ผ าไหมและ
ผลิตภัณฑจากไหมสูสากล
กิจกรรมหลักที่ 3 การบริหารจัดการน้ำ สิ่งกอสรางแหลงกักเก็บน้ำ รวมทั้งระบบผันน้ำ/
สงน้ำ ทางและสะพานขามลำน้ำและสิ่งกอสรางอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
กิจกรรมหลักที่ 4 การสงเสริมพัฒนาคุณภาพ เพิ่มผลผลิตมูลคาสินคาเกษตรและสินคา
จากสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กิจกรรมหลักที่ 5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของรัฐ เกษตรกร ประชาชนผูอยูใน
วัยแรงงาน ผูประกอบการ และเกษตรกรรุนใหมสูภาคเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ภูมิปญญาชาวบาน
หลักวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม ในยุคดิจิทัล
กิจกรรมหลักที่ 6 การแปรรูปผลผลิตการเกษตรและสรางมูลคาเพิ่ม ดวยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อยกระดับสินคาเกษตรสูสากล
กิจกรรมหลักที่ 7 การตอยอดผลผลิตทางการเกษตร พลังงาน และของเสียสูผลิตภัณฑ
ชีวภาพและผลิตภัณฑแปรรูปเพื่อเขาสู BCG Economy
กิจกรรมหลักที่ 8 การยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตร สูมาตรฐานเกษตรอินทรีย และ
อาหารปลอดภัย
กิจกรรมหลักที่ 9 การพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมดานเกษตรอาหาร และอื่นๆ
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4
เสริมสรางความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1) วัตถุประสงค
1. เพื่อลดความยากจนและความเหลื่อมล้ำ
2. เพื่อพัฒนาโครงขายความคุมครองทางสังคม
3. เพื่อสรางภูมิคุมกันใหกับสังคม
4. เพื่อใหประชาชนเขาถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม
5. เพื่อเสริมสรางความมั่นคง เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ
6. เพื่อเปนศูนยบริหารจัดการเครือขายการปองกัน และแกไขปญหาดานความมั่นคงทุกมิติ
7. เพื่อเสริมสรางความปรองดอง และความสมานฉันทในชาติ
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2) เปาหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา

2,639,266คน)

ของชาติ (ตำบล)
(ตำบล)

1. รอยละของประชากร ที่อยูใตเสนความยากจน (%)
2. สัมประสิทธิ์การกระจายรายได (Gini Coefficient)
3. รอยละผูอยูในระบบประกันสังคมตอกำลังแรงงาน (%)
4. ระดับความสำเร็จของหนวยงานที่จัดกิจกรรมสงเสริมดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม (ครั้ง)
5. อั ต ราส ว นแพทย ต อ ประชากร (แพทย / คน) (ป 2560แพทย 1 ,126 คน ประชากร

6 .ประชาชนนักศึกษาและบุคลากรดานดิจิทัลไดรับความรูและประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล (คน)
7. จำนวนปการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทยอายุ 15 - 59 ป (ป)
8. คาเฉลี่ยคะแนน O-net ม.3 (คะแนน)
9. จำนวนตำบลที่เขารวมกิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจถึงความสำคัญของสถาบันหลัก
10. จำนวนตำบลที่ เข า รว มโครงการ/กิจ กรรมเครือข ายการป องกัน และแกไขป ญ หาทุ ก มิติ
11. สรางการรับรูที่ถูกตอง (ตำบล)
12. สรางการมีสวนรวม (ตำบล)

3) แนวทางการพัฒนา

1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ตอบโจทยการพัฒนากำลังคนของพื้นที่โคราชและของประเทศ
การออกแบบและการวิจัยในการศึกษาที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยี
2. สรางเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต( Lifelong Learning ) พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวเนื่อง
ผูประกอบการเอกชน ชุมชนและผูสูงอายุ ซึ่งสรางสังคมสูงวัยที่เขมแข็งและมีคุณคา
3. พัฒนาและสงเสริมการเรียนรูสูการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีสวนรวม
ของครอบครัว ชุมชนและภาคีเครือขายรวมทั้งภาคประชาสังคม ในการดูแลสุขภาพ สาธารณะกิจชุมชน
4. เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิต ทุกชวงวัย ผูที่ดอยโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำทาง
สังคม ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมุงสูสังคมคุณภาพสูง
5. เสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ ปกปองสถาบันหลักของชาติ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ปองกันและลดอุบัติเหตุในการคมนาคม รวมถึงเตรียมความพรอมรับมือกับภัยพิบัติ
6. เพิ่มขีดความสามารถและสรางความเขมแข็งเครือขายประชาชนในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด ปองกันปราบปรามทุจริตและปญหาอาชญากรรม
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4) แผนงานโครงการ
(1) แผนงาน

1. สงเสริมและพัฒนาระบบการสาธารณสุข
2. สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา
3. สงเสริมและพัฒนาดานศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี
4. สงเสริมและพัฒนาบริการภาครัฐดานอื่นๆ
5. สงเสริมและพัฒนา หมูบานลาหลัง ครัวเรือนที่ไมผานเกณฑ จปฐ.
6. สรางความรูความเขาใจถึงความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
ใหประชาชนไดรับรูรับทราบ
7. สงเสริม พัฒนาอาชีพ ตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการ
เรียนรูหลักการทรงงาน
8. สรางระบบเครือขายในภาครัฐ และภาคประชาชน
9. สงเสริมการสรางความปรองดองสมานฉันทของประชาชน หรือนักเรียน นักศึกษา
ในจังหวัด
10. สงเสริมในการใหความรู และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
11. จัดระบบการปองกันปราบปรามผูกระทำความผิด
12. สรางระบบเครือขายการทำงานเฝาระวัง
13. สงเสริมการเตรียมความพรอมเพื่อปองกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย

(2) โครงการ

โครงการเสริมสรางความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลักที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการดูแลสุขภาพ การรักษาผูปวย ทุกชวงวัย ดวย
องคความรู และเทคโนโลยี
กิจกรรมหลักที่ 2 สงเสริมและพัฒนาการ ศึกษาทุกชวงวัย ดวยองคความรู เทคโนโลยี
หรือนวัตกรรม
กิจกรรมหลักที่ 3 สงเสริมและพัฒนาดานศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี
กิจกรรมหลักที่ 4 สงเสริมและพัฒนาการใหบริการของภาครัฐ ดวยองคความรู
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม
กิจกรรมหลักที่ 5 การสงเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
กิจกรรมหลักที่ 6 การสรางความรูความเขาใจ การประชาสัมพันธ/การเผยแผ/การ
เทิดทูนและธำรงไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
กิจกรรมหลักที่ 7 การพัฒนาอาชีพ ตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
และการเรียนรูหลักการทรงงาน
กิจกรรมหลักที่ 8 การสรางระบบเครือขายในภาครัฐ และภาคประชาชน
กิจกรรมหลักที่ 9 การจัด ระบบการปองกันปราบปรามผูกระทำความผิด และการสราง
เครือขายดานการรักษาความปลอดภัย และการชวยเหลือประชาชน
กิจกรรมหลักที่ 10 เสริมสรางความมั่นคงและความปลอดภัยภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
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ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 5
ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดสมดุลและยั่งยืน

1)วัตถุประสงค

1. เพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. เพื่อใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

2) เปาหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา

ลานบาท)

1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาไมในจังหวัด (จำนวน 1,920,525 ไร)
2. ปริมาณขยะในจังหวัด (ตัน)
3. การจัดการน้ำเสีย (แหง)
4. พื้นที่บริหารจัดการน้ำเพิ่มขึ้น (ไร)
5. สัดสวนปริมาณการใชน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อยานพาหนะตอประชากร (ลิตร/คน)
6. สัดสวนปริมาณการใชไฟฟาภาคครัวเรือนตอประชากร (ลานกิโลวัตต/คน/ป)
7. สัดสวนปริมาณการใชไฟฟาในภาคที่ไมใชครัวเรือนตอ GPP (กิโลวัตต-ชั่วโมง/ลานบาท)
8. สัดสวนปริมาณการใชน้ำมันเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมตอ GPP ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/

3) แนวทางการพัฒนา

1. ยกระดับประสิทธิภาพในการบูรณาการบริหารจัดการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
สัตวปาและสิ่งแวดลอม
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะครบวงจร สรางมูลคาที่ยั่งยืน( BCG) และลดของเสีย
อันตราย สรางโคราชเมืองสะอาดและปลอดภัย
3. ผลักดันในการใชพลังงานทดแทนและการอนุรักษพลังงาน สรางการมีสวนรวมของเอกชนและ
ชุมชนเพื่อการมีพลังงานที่ยั่งยืน
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. เพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการขยะ และรณรงคใหทุกภาคสวนรวมสำนึกรับผิดชอบตอ
สังคมเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะ
4. สงเสริมการรณรงคประหยัดพลังงานและสงเสริมการใชพลังงานสะอาด
5. สงเสริมการมีสวนรวมการจัดการน้ำเสีย และสงเสริมพัฒนาฟนฟู ลำน้ำ คู คลองสาธารณะ
6. สงเสริมการใหความรู สรางจิตสำนึกประชาชน ไดตระหนักถึงคุณคา และประโยชนอนุรักษ
ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
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(2) โครงการ

สาธารณะ

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กิจกรรมหลักที่ 1 การอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดลอม ทรัพยากรปาไม และสัตวปา
กิจกรรมหลักที่ 2 การบริหารจัดการน้ำในเขตและนอกเขตชลประทาน
กิจกรรมหลักที่ 3 การบริหารจัดการขยะ
กิจกรรมหลักที่ 4 การรณรงคประหยัดพลังงาน และสงเสริมการใชพลังงานสะอาด
กิจกรรมหลักที่ 5 การมีสวนรวมในการจัดการน้ำเสีย และสงเสริมพัฒนา ฟนฟู ลำน้ำ คูคลอง
กิจกรรมหลักที่ 6 พัฒนาการเรียนรูในการรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดลอม สรางความสมดุลและยั่งยืน

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 6
ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/
MICE City/ Art City / Safe City)

1) วัตถุประสงค

1. เพื่อพัฒนาและยกระดับกำลังคนคุณภาพสูง บุคลากรของจังหวัดทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
3. พื่อพัฒนาและยกระดับโคราชเปนเมืองคุณภาพสูง ที่มีความหลากหลาย
4. เพื่อเสริมสรางศูนยการบริการประชาสัมพันธ การบริการสาธารณะ

2) เปาหมายและตัวชีว้ ัดของประเด็นการพัฒนา

1. รอยละความพึงพอใจตอประสิทธิภาพการพัฒนาองคกร
1.1 ประชาชน
1.2 บุคลากรภายในองคกร
2. รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงน้ำประปา (%)
3. รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงไฟฟา (%)
4. รอยละของประชากรที่เขาถึงอินเตอรเน็ต (%)
5. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการในการใหบริการภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
6. รอยละความสำเร็จของการเบิกจายงบประมาณ (%)
7. ระดับความสำเร็จการเปนเมืองแหงไมซ (MICE City)

3) แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาและยกระดับกำลังคนคุณภาพสูง บุคลากรของจังหวัดทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา รองรับการเติบโตเศรษฐกิจในอนาคต
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ4.0 รองรับการพัฒนาเมืองที่เติบโต
3. พัฒนาและยกระดับโคราชเปนเมืองคุณภาพสูง ที่มีความหลากหลาย ไดแก
เมืองอัจฉริยะ (SMART City) เมืองแหงไมซ (MICE City) เมืองแหงศิลปะ (Art City)
เมืองแหงความปลอดภัย ( Safe City )
4. เสริมสรางศูนยการบริการประชาสัมพันธ การบริการสาธารณะ แบบOne Stop service
ผานระบบ E-Korat
หน้า ๖๙
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4) แผนงานโครงการ
(1) แผนงาน

พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐโครงสรางเมืองคุณภาพสูง และกำลังคนทุกภาคสวนดวย
องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม

(2) โครงการ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐการพัฒนาโครงสรางเมือง
คุณภาพสูง และกำลังคนทุกภาคสวน
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการภาครัฐกำลังคนทั้งบุคลากร
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและสถาบันการศึกษา
กิจกรรมหลักที่ 2 ยกระดับโครงสรางองคกรทุกภาคสวนมูงสู เมืองคุณภาพสูง ที่มีความ
หลากหลายเมืองอัจฉริยะ (SMART City) เมืองแหงไมซ (MICE City) เมืองแหงศิลปะ (Art City)
เมืองแหงความปลอดภัย (Safe City)
กิ จ กรรมหลั กที่ 3 สงเสริมและสนั บ สนุน การปฏิ บัติ งาน การตรวจติ ดตาม และการ
ประเมินผลตามนโยบายรัฐบาล

หน้า ๗๐
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สวนที่ 3
แบบ จ.1 และ จ.1-1
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แบบ จ.๑ (แผนงาน)

แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565)
จังหวัดนครราชสีมา
เปาหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา :
ศูนยกลางโครงขายคมนาคมและการทองเที่ยวของภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง

ประเด็นการพัฒนา
(๒)

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑
สรางเสริมระบบโครงสราง
พื้นฐานเชื่อมโยงตอ
โครงขายคมนาคมแหง
อนาคต
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
การคาการลงทุนและ
เศรษฐกิจ

แผนงาน
(๓)

ตัวชี้วัดของแผนงาน
(๔)

1. สงเสริมและพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส
เพื่อรองรับการ
ขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ

เสนทางคมนาคม
ขนสง และการ
บริหารจัดการ
(โลจิสติกส) ไดัรับการ
กอสราง ซอมแซม
ปรับปรุง พัฒนา ไม
นอยกวา 20 รายการ

2.สงเสริม พัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ
นครราชสีมา
ทาเรือบก
นครราชสีมา
(KORAT Dry Port)
และศูนยกระจาย
สินคา (ICD
3. สงเสริม พัฒนา
การศึกษา การเรียนรู
ดานการคมนาคม
สรางโอกาสและ
พัฒนาฝมือกําลังคน

4. สงเสริมและ
พัฒนาความสัมพันธ
ความสัมพันธและ
ความรวมมือดาน
การคา การลงทุน
เศรษฐกิจ และ
ความสัมพันธ
ระหวางประเทศ
เมืองพี่เมืองนอง

คาเปาหมาย

พ.ศ.
๒๕๖๕

พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๖๕
(๖)

20

20

40

ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ
นครราชสีมา,
ทาเรือบก
นครราชสีมา
(KORAT Dry Port)

5

5

10

พัฒนา สงเสริม
การศึกษา เรียนรู
พัฒนาฝมือดาน
การคมนาคม ใหกับ
ผูอยูในวัยแรงงาน
และผูประกอบการ
ไมนอยกวา 2
หลักสูตร
รอยละความสําเร็จ
ของความรวมมือ
และแลกเปลี่ยน
อยางนอย 1 ดาน
ไดแก ดานการศึกษา
ดานการคาการ
ลงทุน หรือดานการ
ทองเที่ยวและ
ศิลปวัฒนธรรม

2

2

4

70

70

พ.ศ.
๒๕๖๑
(๕)

พ.ศ. พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.
๒๕๖๒
๒๕๖๔
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ประเด็นการพัฒนา
(๒)

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒
ยกระดับการทองเที่ยว
ที่หลากหลายเชื่อมตอภาค
และภูมิภาค

แผนงาน
(๓)

1. เสริมสรางและ
พัฒนาสิ่งอํานวย
ความสะดวกแหลง
ทองเที่ยวที่
หลากหลาย

2. เสริมสรางและ
พัฒนาสินคา และ
บริการเกี่ยวกับ
แหลงทองเที่ยวใหมี
มูลคาเพิ่มขึ้น

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓
พัฒนานวัตกรรมการผลิต
การแปรรูปสินคาเกษตร
ปลอดภัยและอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ

ตัวชี้วัดของแผนงาน
(๔)

พ.ศ.
๒๕๖๑
(๕)

คาเปาหมาย

พ.ศ. พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.
๒๕๖๒
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๕

พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๖๕
(๖)

1. จํานวน
นักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
รอยละ 5

5

5

10

2. รายไดจาก
การทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
รอยละ 5
1. เครือขายดาน
การทองเที่ยว
เพิ่มมากขึ้นและ
หลากหลาย

5

5

10

1

1

2

3. สงเสริมและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการดาน
การทองเที่ยวและ
กีฬาสูมาตรฐานสากล

1. จํานวน
นักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
รอยละ 5

5

5

10

2. รายไดจากการ
ทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
รอยละ 5

5

5

10

4. สงเสริมและ
ประชาสัมพันธ
แหลงทองเที่ยว

1. จํานวน
นักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
รอยละ 5
2. รายไดจากการ
ทองเที่ยวเพิ่มขึ้นรอย
ละ 5

5

5

10

5

5

10

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
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ประเด็นการพัฒนา
(๒)

แผนงาน
(๓)

ตัวชี้วัดของแผนงาน
(๔)

๒. ผลผลิตมูลคาสินคา
เกษตรและสินคาจากสิ่ง
บงชี้ทางภูมิศาสตรเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ไดรับ
การสงเสริมพัฒนา
คุณภาพ จํานวนอยาง
นอย ๒ ชนิด
๓. บุคลากรของรัฐ
เกษตรกร ประชาชน
ผูอยูในวัยแรงงาน
ผูประกอบการ และ
เกษตรกรรุนใหมไดรับ
การพัฒนาศักยภาพ
สูภาคเกษตรตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
ภูมิปญญาชาวบาน
หลักวิชาการ เทคโนโลยี
นวัตกรรม ในยุคดิจิทัล
อยางนอย ๑๐๐๐ คน

พ.ศ.
๒๕๖๑
(๕)

คาเปาหมาย

พ.ศ. พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.
๒๕๖๒
๒๕๖๔

2

พ.ศ.
๒๕๖๕

พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๖๕
(๖)

2

4

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

หน้า ๗๓
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ประเด็นการพัฒนา
(๒)

ประเด็นการพัฒนาที่ 4
เสริมสรางความมั่นคงใน
การพัฒนาคน และชุมชน
อยางมีคุณภาพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงาน
(๓)

ตัวชี้วัดของแผนงาน
(๔)

พ.ศ.
๒๕๖๑
(๕)

คาเปาหมาย

พ.ศ. พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.
๒๕๖๒
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๕

พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๖๕
(๖)

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

1.สงเสริมและพัฒนา 1. รอยละ 70 ผูเขารวม
ระบบการสาธารณสุข อบรมไดรับความรูความ

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

เขาใจในการดําเนินงาน
หนวยงานบริการ
สาธารณสุข

หน้า ๗๔

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

ประเด็นการพัฒนา
(๒)

แผนงาน
(๓)

ตัวชี้วัดของแผนงาน
(๔)

พ.ศ.
๒๕๖๑
(๕)

คาเปาหมาย

พ.ศ. พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.
๒๕๖๒
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๕

พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๖๕
(๖)

รอยละ 80 ของผูเขารวม
4. สงเสริมและ
พัฒนาบริการภาครัฐ โครงการ เกิดเครือขาย
ดูแลและปองกันชีวิต
ดานอื่นๆ

80

80

80

5. สงเสริมและพัฒนา รอยละของประชากร
ทีอ่ ยูใตเสนความยากจน
หมูบานลาหลัง
ครัวเรือนที่ไมผาน
เกณฑ จปฐ.

5

5

5

รอยละ 10 ของ
ผูเขารวมกิจกรรม
เสริมสรางความรูความ
เขาใจถึงความสําคัญของ
สถาบันหลักของชาติ

10

10

10

70

70

70

ผูเขารวมโครงการ/
กิจกรรมเครือขายการ
ปองกันและแกไขปญหา
ทุกมิติรอยละ 10
รอยละ 10 ของ
ผูเขารวมกิจกรรม
เสริมสรางความรูความ
เขาใจถึงความสําคัญของ
สถาบันหลักของชาติ

10

10

10

10

10

10

รอยละ 80 ของผูเขารวม
โครงการ เกิดเครือขาย
ดูแลและปองกันชีวิต
และทรัพยสินของคนใน
ชุมชนและหมูบาน

80

80

80

และทรัพยสินของคนใน
ชุมชนและหมูบาน

6. สรางความรูความ
เขาใจถึงความสําคัญ
ของสถาบันชาติ
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย
ใหประชาชนไดรับรู
รับทราบ

7. สงเสริม พัฒนา ผูเขารับการฝกอบรม
อาชีพ ตามแนวทาง มีอาชีพและรายได
รอยละ 70
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ และการ
เรียนรูหลักการทรง
งาน
8. สรางระบบ
เครือขายในภาครัฐ
และภาคประชาชน
9. สงเสริมการสราง
ความปรองดอง
สมานฉันทของ
ประชาชน หรือ
นักเรียน นักศึกษา
ในจังหวัด
10. สงเสริมในการ
ใหความรู และการมี
สวนรวมของทุกภาค
สวน

หน้า ๗๕

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

ประเด็นการพัฒนา
(๒)

แผนงาน
(๓)

ตัวชี้วัดของแผนงาน
(๔)

พ.ศ.
๒๕๖๑
(๕)

คาเปาหมาย

พ.ศ. พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.
๒๕๖๒
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๕

พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๖๕
(๖)

รอยละ 90 ของผูเขารับ
การอบรมสรางภูมิคุมกัน
และปองกันยาเสพติด

90

90

90

รอยละ 80 ของผูเขารวม
12. สรางระบบ
เครือขายการทํางาน โครงการ เกิดเครือขาย
ดูแลและปองกันชีวิต
เฝาระวัง

80

80

80

13. สงเสริมการ
เตรียมความพรอม
เพื่อปองกันและลด
ผลกระทบจากสา
ธารณภัย

มีกิจกรรมการเตรียม
ความพรอมเพื่อปองกัน
และลดผลกระทบจากสา
ธารณภัย อยางนอย 1
กิจกรรม

1

1

2

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. สงเสริมการ
รณรงคประหยัด
พลังงานและสงเสริม
การใชพลังงานสะอาด

4. หนวยราชการ
ในจังหวัดประหยัด
พลังงานไมนอยกวา
รอยละ 10

5

5

10

5. สงเสริมใหมีการ
ใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ

10

10

10

11. จัดระบบการ
ปองกันปราบปราม
ผูกระทําความผิด

และทรัพยสินของคนใน
ชุมชนและหมูบาน

ประเด็นการพัฒนาที่ 5
ยกระดับบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหเกิดสมดุล
และยั่งยืน

หน้า ๗๖

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

ประเด็นการพัฒนา
(๒)

ประเด็นการพัฒนาที่ 6
ยกระดับการบริหารจัดการ
ภาครัฐรองรับ
การพัฒนาเมืองและ
สังคมคุณภาพสูง
(SMARTCity/ MICE City/
Art City / Safe City)

แผนงาน
(๓)

ตัวชี้วัดของแผนงาน
(๔)

พ.ศ.
๒๕๖๑
(๕)

คาเปาหมาย

พ.ศ. พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.
๒๕๖๒
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๕

พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๖๕
(๖)

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

1. พัฒนาการบริหาร
จัดการภาครัฐ
โครงสรางเมือง
คุณภาพสูง และ
กําลังคนทุกภาคสวน
ดวยองคความรู
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม

รอยละความพึง
พอใจของผูรับบริการ
ในการใหบริการ
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
และเอกชน

80

80

80

หน้า ๗๗

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
แบบ จ.๑ (โครงการ)

แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565)
จังหวัดนครราชสีมา
เปาหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา :
ศูนยกลางโครงขายคมนาคมและการทองเที่ยวของภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง

บัญชีรายการชุดโครงการ
งบประมาณดําเนินการ (11)
ยุทธศาสตร
แหลง งปม.
แผนงาน/โครงการ
หนวยดําเนินการ พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
พ.ศ. ๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๕
ชาติ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
(๘)
(๗)
(๑๐)
(๙)
ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการคาการลงทุนและเศรษฐกิจ
แผนงานที่ 1 - 4
1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคม ขนสง และการบริหารจัดการ
1,262,698,000
1,578,000,000
กิจกรรมหลักที่ ๑ กอสราง
1
2
แขวงทางหลวง
1,232,855,000
1,500,000,000
ชนบทนครราชสีมา
ซอมแซม ปรับปรุง พัฒนา
ยกระดับเสนทางคมนาคม
แขวงทางหลวง
นครราชสีมาที่ 1 ขนสง และการบริหารจัดการ
3 และหนวยงาน
(โลจิสติกส)
อื่นที่เกี่ยวของ

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

2,840,698,000
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

หน้า ๗๘

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
บัญชีรายการชุดโครงการ
ยุทธศาสตร
แผนงาน/โครงการ
แหลง งปม.
หนวยดําเนินการ พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
ชาติ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
(๗)
(๑๐)
(๘)
(๙)
ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ยกระดับการทองเที่ยวที่หลากหลายเชื่อมตอภาคและภูมิภาค
แผนงานที่ 1 - 4
1 โครงการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวและกีฬา
1
2
กิจกรรมหลักที่ ๑ การพัฒนา
แหลงทองเที่ยว สนามกีฬา
รวมทั้งกิจกรรมการทองเที่ยว
และกีฬา

กิจกรรมหลักที่ ๒ การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการการ
ทองเที่ยว กีฬา และเครือขาย

กิจกรรมหลักที่ ๓ การสงเสริม
และพัฒนาสินคาและบริการ
ดานการทองเที่ยว กีฬา และ
เครือขาย

2
3

2
2

1

2

2
1

2
2

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดนครราชสีมา
การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย
สํานักงาน
นครราชสีมา การ
กีฬาแหงประเทศไทย
สํานักงาน
นครราชสีมา
สํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
นครราชสีมา สวน
ราชการ หนวยงานอื่น
และอําเภอที่เกี่ยวของ

-

-

งบประมาณดําเนินการ (11)

-

พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๕

345,160,000
153,700,000

1,705,000,000
155,000,000

2,050,160,000
308,700,000

460,000,000
338,000,000

460,000,000
338,000,000

64,590,000

100,000,000

164,590,000

18,370,000

372,000,000
50,000,000

372,000,000
68,370,000

กระทรวง/กรม
อปท.ในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา
สํานักงานการ
ทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดนครราชสีมา
การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย
สํานักงาน
นครราชสีมา การ
กีฬาแหงประเทศไทย
สํานักงาน
นครราชสีมา
สํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
นครราชสีมา สวน
ราชการ หนวยงานอื่น
และอําเภอที่เกี่ยวของ

-

กระทรวง/กรม
สํานักงานการ
ทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดนครราชสีมา
การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย
สํานักงาน
นครราชสีมา การ
กีฬาแหงประเทศไทย
สํานักงาน
นครราชสีมา
สํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
นครราชสีมา สวน
ราชการ หนวยงานอื่น
และอําเภอที่เกี่ยวของ

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

หน้า ๗๙

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

บัญชีรายการชุดโครงการ
ยุทธศาสตร
แผนงาน/โครงการ
แหลง งปม.
หนวยดําเนินการ พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
ชาติ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
(๗)
(๑๐)
(๘)
(๙)
สํานักงานการ
1
2
กิจกรรมหลักที่ 4 การ
ทองเที่ยวและกีฬา
พัฒนาการตลาดและ
จังหวัดนครราชสีมา
ประชาสัมพันธการทองเที่ยว
การทองเที่ยวแหง
กีฬา และเครือขาย
ประเทศไทย

งบประมาณดําเนินการ (11)
พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๕

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

106,500,000

100,000,000

206,500,000

2,000,000

50,000,000

52,000,000

80,000,000

80,000,000

สํานักงาน
นครราชสีมา การ
กีฬาแหงประเทศไทย
สํานักงาน
นครราชสีมา
สํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
นครราชสีมา สวน
ราชการ หนวยงานอื่น
และอําเภอที่เกี่ยวของ

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

กระทรวง/กรม
2
2
ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ พัฒนานวัตกรรมการผลิตการแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
แผนงานที่ 1 - 2
๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร และอุตสาหกรรมปลอดภัย Food
กิจกรรมหลักที่ ๑ สงเสริม
1
2
สํานักงาน
การรวมกลุมอุตสาหกรรมเชิง
อุตสาหกรรม
นิเวศจังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด
นครราชสีมา และ
หนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ

-

933,800,000
63,000,000

2,989,500,000
65,000,000

3,923,300,000
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

หน้า ๘๐

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

บัญชีรายการชุดโครงการ
ยุทธศาสตร
แผนงาน/โครงการ
แหลง งปม.
ชาติ
(๗)
(๘)
(๙)
1
2
กิจกรรมหลักที่ 4 การสงเสริม
พัฒนาคุณภาพ เพิ่มผลผลิต
มูลคาสินคาเกษตรและสินคา
จากสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

งบประมาณดําเนินการ (11)
หนวยดําเนินการ พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
(๑๐)

พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๕

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

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
กิจกรรมหลักที่ 6 การแปรรูป
ผลผลิตการเกษตรและสราง
มูลคาเพิ่ม ดวยเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพื่อยกระดับสินคา
เกษตรสูสากล

1

2

มหาวิทยาลัยใน
พื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา
หนวยงานอื่น ๆ
และอําเภอที่
เกี่ยวของ

8,400,000

8,500,000

16,900,000

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

149,040,000

325,200,000

474,240,000

47,500,000

40,000,000

87,500,000

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 เสริมสรางความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานที่ 1 - 13
๑.โครงการเสริมสรางความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมีคุณภาพ
ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
สํานักงานพัฒนา
1
1,4
กิจกรรมหลักที่ ๑ สงเสริมและ
สังคมและความมั่นคง
พัฒนาการดูแลสุขภาพ การ
ของมนุษยสํานักงาน
รักษาผูปวย ทุกชวงวัย ดวย
สาธารณสุขจังหวัด
องคความรู และเทคโนโลยี
นครราชสีมา

-

สวนราชการ
หนวยงานอื่น และ
อําเภอที่เกี่ยวของ

หน้า ๘๑

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
บัญชีรายการชุดโครงการ
ยุทธศาสตร
แผนงาน/โครงการ
แหลง งปม.
ชาติ
(๗)
(๘)
(๙)
1
1,4
กิจกรรมหลักที่ ๒ สงเสริมและ
พัฒนาการ ศึกษา ทุกชวงวัย
ดวยองคความรู เทคโนโลยี
หรือนวัตกรรม

งบประมาณดําเนินการ (11)
หนวยดําเนินการ พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
(๑๐)

พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๕

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
นครราชสีมา
สํานักงานแรงงาน
จังหวัด
นครราชสีมา
สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
นครราชสีมา
สวนราชการ
หนวยงานอื่น และ
อําเภอที่เกี่ยวของ
มหาวิทยาลัยใน
พื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา
หนวยงานอื่น ๆ
และอําเภอที่
เกี่ยวของ

31,000,000

120,000,000

151,000,000

8,000,000

8,000,000

16,000,000

สํานักงาน
ยุติธรรมจังหวัด
นครราชสีมา
สํานักงานบังคับ
คดีจังหวัด
นครราชสีมา
หนวยงานอื่น และ
อําเภอที่เกี่ยวของ
สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา สวน
ราชการ
หนวยงานอื่น และ
อําเภอที่เกี่ยวของ

240,000

1,200,000

1,440,000

11,500,000

12,000,000

23,500,000

1,000,000

1,000,000

กิจกรรมหลักที่ ๓ สงเสริมและ
พัฒนาดานศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณี

1

1,4

กิจกรรมหลักที่ 4 สงเสริมและ
พัฒนาการใหบริการของภาครัฐ
ดวยองคความรู เทคโนโลยี
หรือนวัตกรรม

1

1,4

กิจกรรมหลักที่ 5 การสงเสริม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

1

1,4

2

1,5

กระทรวง/กรม

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

หน้า ๘๒

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
บัญชีรายการชุดโครงการ
ยุทธศาสตร
แผนงาน/โครงการ
แหลง งปม.
ชาติ
(๗)
(๘)
(๙)
กิจกรรมหลักที่ 8 การสราง
1
1,4
ระบบเครือขายในภาครัฐ และ
ภาคประชาชน

งบประมาณดําเนินการ (11)
หนวยดําเนินการ พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
(๑๐)

พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๕

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

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

67,000,000

67,000,000

2
1,4 กระทรวง/กรม
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดสมดุลและยั่งยืน

-

แผนงานที่ 1 - 6
๑. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

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
1

5
5

กระทรวง/กรม
มหาวิทยาลัยใน
พื้นที่ หนวยงานอื่น
และอําเภอที่
เกี่ยวของ

3,200,000

120,000,000
10,000,000

120,000,000
13,200,000

กิจกรรมหลักที่ ๓ การบริหาร
จัดการขยะ

-

หน้า ๘๓

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

บัญชีรายการชุดโครงการ
ยุทธศาสตร
แผนงาน/โครงการ
แหลง งปม.
ชาติ
(๗)
(๘)
(๙)
กิจกรรมหลักที่ 4 การรณรงค
1
5
ประหยัดพลังงาน และสงเสริม
การใชพลังงานสะอาด

งบประมาณดําเนินการ (11)
หนวยดําเนินการ พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
(๑๐)

พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๕

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

สํานักงาน
พลังงานจังหวัด
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยใน
พื้นที่ หนวยงานอื่น
และอําเภอที่
เกี่ยวของ

2,200,000

5,000,000

7,200,000

8,200,000

30,000,000

38,200,000

3,437,000,000

3,437,000,000

สํานักงาน
5,210,000
10,000,000
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
จังหวัด
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยใน
พื้นที่ สวนราชการ
หนวยงานอื่น
และอําเภอที่
ประเด็นการพัฒนาที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMARTCity/ MICE City/ Art City / Safe City)
แผนงานที่ 1
355,000,000
1,655,000,000
๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาโครงสราง
เมืองคุณภาพสูง และกําลังคนทุกภาคสวน

15,210,000

กิจกรรมหลักที่ 5. การมีสวน
รวมในการจัดการ น้ําเสีย และ
สงเสริมพัฒนา ฟนฟู ลําน้ํา คู
คลอง สาธารณะ

กิจกรรมหลักที่ 6 พัฒนา การ
เรียนรูในการรักษาธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม สรางความสมดุล
และยั่งยืน

1

5

สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
จังหวัด
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยใน
พื้นที่ สวนราชการ
หนวยงานอื่น
และอําเภอที่
เกี่ยวของ

2

5

กระทรวง/กรม

1

5

-

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
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บัญชีรายการชุดโครงการ
ยุทธศาสตร
แผนงาน/โครงการ
แหลง งปม.
ชาติ
(๗)
(๘)
(๙)
1
6
กิจกรรมหลักที่ ๓ สงเสริมและ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน การ
ตรวจติดตาม และการ
ประเมินผลตามนโยบายรัฐบาล

คาใชจายในการบริหารงาน
จังหวัด/กลุมจังหวัดแบบ
บูรณาการ
รวมทั้งสิ้น

1

6

งบประมาณดําเนินการ (11)
หนวยดําเนินการ พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
(๑๐)

พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๕

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

มหาวิทยาลัยใน
พื้นที่ สวนราชการ
หนวยงานอื่น
และอําเภอที่
เกี่ยวของ

5,000,000

5,000,000

10,000,000

สํานักงานจังหวัด
นครราชสีมา

10,000,000

10,000,000

20,000,000

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)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต
และเพิ่มขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ
แผนงาน
1. สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
2. สงเสริม พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครราชสีมา ทาเรือบกนครราชสีมา (KORAT Dry Port)
และศูนยกระจายสินคา (ICD
3. สงเสริม พัฒนาการศึกษา การเรียนรูดานการคมนาคม สรางโอกาสและพัฒนาฝมือกำลังคน
4. สงเสริมและพัฒนาความสัมพันธ และความรวมมือดานการคา การลงทุน เศรษฐกิจ และความสัมพันธ
ระหวางประเทศเมืองพี่เมืองนอง
๑. ชื่อโครงการ

หัวขอ

๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงคของโครงการ

รายละเอียด

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคม ขนสง และ
การบริหารจัดการ
จังหวัดนครราชสีมา กำหนดเปาหมายการพัฒนา
“ศูนยกลางโครงขายคมนาคมและการทองเที่ยวของ
ภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม สังคม
คุณภาพสูง” ดังนั้น เพื่อใหบรรลุเปาหมายการพัฒนา
ดังกลาวขางตน โดยเฉพาะเรื่อง ศูนยกลางโครงขาย
คมนาคมของภูมิภาค จังหวัดจึงไดจัดทำโครงการนี้ขึ้น
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแขงขันดานการคา
การลงทุนและเศรษฐกิจ เพื่อขยายอัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ และกระจายรายไดใหจังหวัด เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการคมนาคม การขนสงกระจายสินคา และ
พัฒนาการเชื่อมตอกับการเดินทางตอเนื่องหลายรูปแบบ
และเพื่อพัฒนาระบบโครงขายคมนาคมรองเชื่อมโยงกับ
โครงขายคมนาคมหลักตอเชื่อมกับภาคและภูมิภาค
การบริการสาธารณะ
1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแขงขันดานการคา
การลงทุนและเศรษฐกิจ
2. เพื่อขยายอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ
กระจายรายไดใหจังหวัด
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หัวขอ

4. ตัวชีว้ ัดและคาเปาหมาย

5. พื้นที่เปาหมาย
6. กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ

กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ

กิจกรรมหลักที่ 3

รายละเอียด

3. เพื่อเพิ่มศักยภาพการคมนาคม การขนสงกระจาย
สินคา และพัฒนาการเชื่อมตอกับการเดินทางตอเนื่อง
หลายรูปแบบ
4. เพื่อพัฒนาระบบโครงขายคมนาคมรองเชื่อมโยงกับ
โครงขายคมนาคมหลักตอเชื่อมกับภาคและภูมิภาค
การบริการสาธารณะ
1. รอยละรายไดเฉลี่ยของประชากรในจังหวัดเพิ่มขึ้น
2. รอยละของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้น (%)
3. อัตราคาขนสงและกระจายสินคาลดลง (%)
4. เวลาที่ประหยัดไดจากการเดินทางบนระบบทาง
(หนวย : นาที)
5. คะแนนคุณภาพของโครงสรางพื้นฐานทางถนนของ
ประเทศไทย โดย World Economic Forum (หนวย :
คะแนน (1 - 7)
6. รอยละความสำเร็จของความรวมมือและแลกเปลี่ยน
อยางนอย 1 ดาน ไดแก ดานการศึกษา ดานการคา
การลงทุน หรือดานการทองเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม
32 อำเภอในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
กอสราง ซอมแซม ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับ
เสนทางคมนาคม ขนสง และการบริหารจัดการ
(โลจิสติกส)
1,500,000,000 บาท
แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา แขวงทางหลวง
นครราชสีมาที่ 1 - 3 และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครราชสีมา ทาเรือบก
นครราชสีมา (KORAT Dry Port) และศูนยกระจาย
สินคา (ICD)
50,000,000 บาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคงอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา และหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของ
พัฒนาการศึกษา การเรียนรูดานการคมนาคม
สรางโอกาสและพัฒนาฝมือใหกับผูอยูในวัยแรงงาน
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หัวขอ

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
7. หนวยงานดำเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดำเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (Output)

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ (Outcome)

รายละเอียด

และผูประกอบการ
23,000,000 บาท
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา สถาบันพัฒนา
ฝมือแรงงาน 5 นครราชสีมา มหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
สงเสริมและพัฒนาความสัมพันธ และความรวมมือดาน
การคา การลงทุน เศรษฐกิจ และความสัมพันธระหวาง
ประเทศเมืองพี่เมืองนอง
5,000,000 บาท
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานพาณิชยจังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา เปนหนวยดำเนินงาน
หลัก มหาวิทยาลัย หนวยงานอื่น และอำเภอ เปนหนวย
ดำเนินงานรอง
ภายในปงบประมาณ พ.ศ.2565
1,578,000,000 บาท
เกิดการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
สงเสริม พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครราชสีมา
ทาเรือบกนครราชสีมา (KORAT Dry Port) และ
ศูนยกระจายสินคา (ICD) สงเสริม พัฒนาการศึกษา
การเรียนรูดานการคมนาคม สรางโอกาสและพัฒนา
ฝมือกำลังคน
มีการเยี่ยมเยือนระหวางคณะผูบริหารของสวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน หรือนักธุรกิจ/ผู
ประกอบกิจการของมณฑลเสฉวนและนครราชสีมา ใน
การเขารวมงานมหกรรมหรืองานเทศกาลประจำปตางๆ
ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกสบายในการ
คมนาคมประหยัดเวลาในการเดินทาง มีรายไดเพิ่มขึ้น
ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้น อัตราคาขนสง
และกระจายสินคาลดลง
เกิดความรวมมือ/แลกเปลี่ยนความรูดานการ
ทองเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม ดานการคาการลงทุน
และดานการศึกษาของทั้ง 2 ฝาย
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แบบ จ.๑-๑

(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 2 ยกระดับการทองเที่ยว ที่หลากหลายเชื่อมตอภาคและภูมิภาค
แผนงาน
1. เสริมสรางและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกแหลงทองเที่ยวที่หลากหลาย
2. เสริมสรางและพัฒนาสินคา และบริการเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวใหมีมูลคาเพิ่มขึ้น
3. สงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการทองเที่ยวและกีฬาสูมาตรฐานสากล
4. สงเสริมและประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว
หัวขอ

๑. ชื่อโครงการ
๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงคของโครงการ
4. ตัวชีว้ ัดและคาเปาหมาย
5. พื้นที่เปาหมาย
6. กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ

รายละเอียด

โครงการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดนครราชสีมา กำหนดเปาหมายการพัฒนา
“ศูนยกลางโครงขายคมนาคมและการทองเที่ยวของ
ภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม สังคม
คุณภาพสูง” ดังนั้น เพื่อใหบรรลุเปาหมายการพัฒนา
ดังกลาวขางตน โดยเฉพาะเรื่อง ศูนยกลางการทองเที่ยว
ของภูมิภาค จังหวัดจึงไดจัดทำโครงการนี้เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถ ในการแขงขันดานการทองเที่ยว
และเพื่อขยายอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแขงขัน
ดานการทองเที่ยว
2. เพื่อขยายอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
1. จำนวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น รอยละ 5
2. รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น รอยละ ๕
3. ไดรับการประกาศเปนเมืองมรดกยูเนสโก
32 อำเภอในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาแหลงทองเที่ยว สนามกีฬา รวมทั้งกิจกรรม
การทองเที่ยวและกีฬา
(1) งบจังหวัด 155,000,000 บาท
สำนักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา
การกีฬาแหงประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา
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หัวขอ

รายละเอียด

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา
สวนราชการ หนวยงานอื่น และอำเภอที่เกี่ยวของ
(2) งบกระทรวง/กรม 460,000,000 บาท
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง กระทรวงมหาดไทย กรมการศาสนา และอื่น ๆ
(3) อปท.ในพื้นที่ 338,000,000 บาท
อปท.ในพื้นที่จังหวัดนครราชสึมา

กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ

รวม 3 แหลงงบประมาณ 953,000,000 บาท
การพัฒนาระบบบริหารจัดการการทองเที่ยว กีฬา และ
เครือขาย
(1) งบจังหวัด 100,000,000 บาท
สำนักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา
การกีฬาแหงประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา
สวนราชการ หนวยงานอื่น และอำเภอที่เกี่ยวของ
(2) งบกระทรวง/กรม 372,000,000 บาท
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง กระทรวงมหาดไทย และอื่น ๆ

กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ

กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ

รวม 2 แหลงงบประมาณ 472,000,000 บาท
การส ง เสริ ม และพั ฒ นาสิ น ค า และบริ ก าร ด า นการ
ทองเที่ยว กีฬา และเครือขาย
50,000,000 บาท
สำนั กงานการทองเที่ ย วและกีฬ าจังหวัดนครราชสี ม า
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา
การกี ฬ าแห ง ประเทศไทย สำนั ก งานนครราชสี ม า
สำนั ก งานโยธาธิการและผังเมื องจังหวัดนครราชสี ม า
สวนราชการ หนวยงานอื่น และอำเภอที่เกี่ยวของ
การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธการทองเที่ยว
กีฬา และเครือขาย
100,000,000 บาท
สำนักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา
การกีฬาแหงประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

หน้า ๙๐

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

หัวขอ

กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ

รายละเอียด

สวนราชการ หนวยงานอื่น และอำเภอที่เกี่ยวของ
บริหารจัดการอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก
ยูเนสโก
(1) งบจังหวัด 50,000,000 บาท
สำนักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา
การกีฬาแหงประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา
สวนราชการ หนวยงานอื่น และอำเภอที่เกี่ยวของ
(2) งบกระทรวง/กรม 80,000,000 บาท
สำนักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา
การกีฬาแหงประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา
สวนราชการ หนวยงานอื่น และอำเภอที่เกี่ยวของ
รวม 130,000,000 บาท

7. หนวยงานดำเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดำเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (Output)

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ (Outcome)

สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา เปนหนวยดำเนินงาน
หลัก มหาวิทยาลัย หนวยงานอื่น และอำเภอ เปนหนวย
ดำเนินงานรอง
ภายในปงบประมาณ พ.ศ.2565
1,705,000,000 บาท
เกิดการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกแหลงทองเที่ยว
ที่หลากหลาย เสริมสรางและพัฒนาสินคา และบริการ
เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวใหมีมูลคาเพิ่มขึ้น สงเสริมและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการทองเที่ยวและ
กีฬาสูมาตรฐานสากล สงเสริมและประชาสัมพันธแหลง
ทองเที่ยว
จำนวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น รายไดจากการทองเที่ยว
เพิ่มขึ้น ประชาชนในพื้นที่มีรายไดเพิ่มขึ้น
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)
การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 3 พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
แผนงาน
1. สงเสริมและยกระดับเศรษฐกิจเชิงคุณภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน
๒. พัฒนานวัตกรรมเกษตร การแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมสูการพัฒนาที่ยั่งยืน (Food Valley)
หัวขอ

รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร และอุตสาหกรรมปลอดภัย
Food Valley
2. ความสำคัญของโครงการ หลักการ
จังหวัดนครราชสีมาเปนจังหวัดที่มกี ารเติบโตทางเศรษฐกิจแบบ
และเหตุผล
กาวกระโดดดานเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาหาร และสวนประกอบตาง ๆ ของผลิตภัณฑอาหาร ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กำหนด
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในระยะ ๔ ปที่เปนพื้นฐานสำหรับ
การพัฒนาตอยอดผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นใหสอดคลองเชื่อมโยงกับ
เปาหมายระยะยาวตามกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป และเกิด
ความยั่งยืนในการพัฒนาพื้นที่ภาคการเกษตร ทั้งนี้ปจจุบันรัฐบาลมีการ
สนับสนุนใหเศรษฐกิจฐานรากมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจเพื่อสรางรายไดใหกับประเทศ ตามโครงการไทยแลนด ๔.๐
เพื่อกระจายรายไดไปสูประชากรทองถิ่น
ปจจุบันจังหวัดนครราชสีมาไดมุงเนนประเด็นการพัฒนาจังหวัด
พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัยและ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมีแผนงาน ประกอบดวย ๑) การสงเสริม
และยกระดับเศรษฐกิจเชิงคุณภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน ๒) การ
พัฒนานวัตกรรมเกษตร การแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัย และ
อุตสาหกรรมสูการพัฒนาที่ยั่งยืน (Food Valley) และ ๓) สงเสริมและ
ยกระดับเศรษฐกิจเชิงคุณภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน จะมีการเชื่อมโยง
กลุมเกษตรกรและผูประกอบการใหเกิดเปนเครือขายที่มุงเนนใหมี
การรวมกลุมคลัสเตอรตั้งแตตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ จะ
สามารถชวยสงเสริมและกระตุนใหเกิดความรวมมือกันระหวาง
ผูประกอบการในเศรษฐกิจฐานรากใหเปนคลัสเตอรที่เขมแข็ง ในการ
พัฒนาจะเนนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเปนหลักการในการ
ปลูก แปรรูป การตลาด ตลอดจนหวงโซมูลคา เพื่อใหเกิดการพัฒนา
ศักยภาพของกลุมผูประกอบการเพื่อสังคมและเกษตรกร สามารถ
ดำเนินธุรกิจและแขงขันไดทั้งในระดับประเทศและตางประเทศได

หน้า ๙๒
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หัวขอ

รายละเอียด
เพื่อใหจังหวัดนครราชสีมาเปนหนึ่งในเมืองที่นำรองในการเปนเมือง
แหงเกษตรและอาหาร (Korat Food Valley City) ของประเทศ
ไทยตามแผนแมบทชาติ ซึ่งจะนำไปสูเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่สูประตูระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEEC)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร และอุตสาหกรรม
ปลอดภัย Food Valley จะสามารถชวยผลักดันและพัฒนาไปสูการ
สรางความสามารถในการแขงขัน เนนการยกระดับศักยภาพใน
หลากหลายมิติควบคูกับการขยายโอกาสของประเทศไทยในเวทีโลก
ที่มีการเกษตรสรางมูลคา เพื่อที่จะเปนหนึ่งในจังหวัดที่จะพาประเทศ
ไทยบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ เพื่อใหประเทศไทยเปน
ประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพอยางยั่งยืน
และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น

3. วัตถุประสงคของโครงการ

1. เพื่อมุงสูการเติบโตทางเศรษฐกิจเชิงคุณภาพ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
และการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. เพื่อตอยอดผลิตทางการเกษตรและของเสียไปสูผลิตภัณฑชีวภาพ
และผลิตภัณฑแปรรูปมูลคาสูง
3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
เชิงพื้นที่สูประตูระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEEC)
4. เพื่อยกระดับเครือขายพันธมิตรตางประเทศ BCG ของจังหวัด
นครราชสีมา (BCG Korat Global Network)
5. เพื่อสงเสริมและยกระดับวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)
ดานการเกษตร อาหาร และอุตสาหกรรม

4. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายไดเฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัด
นครราชสีมาเพิ่มขึ้นไมนอยกวา 10% ภายในระยะเวลา 5 ป
2. ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารของจังหวัดนครราชสีมาติดอันดับ
1 ใน 10 ของประเทศ ภายในระยะเวลา 5 ป
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีในดานเกษตร อาหารปลอดภัย และ
ผลิตภัณฑแปรรูป ไมนอยกวา 1,000 คนตอป
4. จำนวนครัวเรือนไดรับการสงเสริมอาชีพในพื้นที่เพิ่มขึ้น ไมนอยกวา
1,000 ครัวเรือนตอป
5. เครือขายพันธมิตรตางประเทศ BCG ของจังหวัดนครราชสีมา ไดแก
ประเทศจีน ลาว พมา เขมร และเวียดนาม เพื่อสงออกสินคาเกษตร
และผลิตภัณฑแปรรูปทองถิ่น
6. มูลคาเพิ่มของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเปาหมายไมนอยกวา
รอยละ 5
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หัวขอ
5. พื้นที่เปาหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

เขตพื้นทีจ่ ังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด

สงเสริมการรวมกลุมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดนครราชสีมา
65,000,000 บาท
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา และหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ
การพัฒนานวัตกรรมและเชื่อมโยงเครือขายการผลิตผาไหมและ
ผลิตภัณฑจากไหมสูสากล
9,000,000 บาท
มหาวิทยาลัยในพื้นที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา และหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของ
การบริหารจัดการน้ำ สิ่งกอสรางแหลงกักเก็บน้ำ รวมทั้งระบบผันน้ำ/
สงน้ำ ทางและสะพานขามลำน้ำและสิ่งกอสรางอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(1) งบจังหวัด 1,100,000,000 บาท
สำนักชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา หนวยงานอื่น
และอำเภอที่เกี่ยวของ
(2) งบกระทรวง/กรม 1,450,000,000 บาท
กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

6.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
6.๕ กิจกรรมหลักที่ ๕
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

รวม 2 แหลงงบประมาณ 2,550,000,000 บาท
การสงเสริมพัฒนาคุณภาพ เพิ่มผลผลิตมูลคาสินคาเกษตรและสินคา
จากสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
125,000,000 บาท
มหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา หนวยงานอื่น ๆ และอำเภอ
ที่เกี่ยวของ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของรัฐ เกษตรกร ประชาชนผูอยูในวัย
แรงงาน ผูประกอบการ และเกษตรกรรุนใหมสูภาคเกษตรตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปญญาชาวบาน หลักวิชาการ เทคโนโลยี
นวัตกรรม ในยุคดิจิทัล
8,500,000 บาท
มหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา หนวยงานอื่น ๆ และอำเภอ
ที่เกี่ยวของ
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หัวขอ
6.๖ กิจกรรมหลักที่ ๖
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
6.๗ กิจกรรมหลักที่ ๗
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
6.๘ กิจกรรมหลักที่ ๘
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
6.๙ กิจกรรมหลักที่ ๙
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
7. หนวยงานดำเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดำเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)

รายละเอียด
การแปรรูปผลผลิตการเกษตรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
ยกระดับสินคาเกษตรสูสากล
131,000,000 บาท
มหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา หนวยงานอื่น ๆ และอำเภอ
ที่เกี่ยวของ
การตอยอดผลผลิตทางการเกษตร พลังงาน และของเสีย เพื่อเขาสู
BCG Economy
2,000,000 บาท
มหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา หนวยงานอื่น ๆ และอำเภอ
ที่เกี่ยวของ
การยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตรสูมาตรฐานเกษตรอินทรียและ
อาหารปลอดภัย
20,000,000 บาท
มหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา หนวยงานอื่น ๆ และอำเภอ
ที่เกี่ยวของ
การพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมดานเกษตร อาหาร และอื่นๆ
79,000,000 บาท
มหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา หนวยงานอื่น ๆ และอำเภอ
ที่เกี่ยวของ
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา เปนหนวยดำเนินงานหลัก มหาวิทยาลัย
หนวยงานอื่น และอำเภอ เปนหนวยดำเนินงานรอง
ปงบประมาณ 2565
2,989,500,000 บาท
๑. มีการสงเสริมการรวมกลุมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดนครราชสีมา
เพื่อใหมีความยั่งยืน จำนวนอยางนอย ๑ กลุม
๒. มีการพัฒนานวัตกรรมและเชื่อมโยงเครือขายการผลิตผาไหมและ
ผลิตภัณฑจากไหมสูสากล จำนวน ๑ เครือขาย
๓. ระบบการบริหารจัดการน้ำ สิ่งกอสรางแหลงกักเก็บน้ำ รวมทั้งระบบ
ผันน้ำ/สงน้ำ ทางและสะพานขามลำน้ำและสิ่งกอสรางอื่น ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ไดรับการพัฒนา การ
บำรุงดูแล นำไปสูการใชประโยชน จำนวนอยางนอย ๒๐ แหลง
๔. ผลผลิตมูลคาสินคาเกษตรและสินคาจากสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 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. ผลผลิตการเกษตรไดมีการแปรรูปดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
ยกระดับสินคาเกษตรสูสากล อยางนอย ๑๐ ผลิตภัณฑ
๗. ผลผลิตทางการเกษตร พลังงาน และของเสีย มีการริเริ่มตอยอดเพื่อ
เขาสู BCG Economy อยางนอย ๑ ชิ้นงาน
๘. สินคาเกษตรไดรับการยกระดับมาตรฐานสูมาตรฐานเกษตรอินทรีย
และอาหารปลอดภัย อยางนอย ๓๕ ราย
๙. วิสาหกิจเพื่อสังคมดานเกษตร อาหาร และอื่นๆ ไดรับการสงเสริม
การพัฒนา และการชวยระดมทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขัน อยางนอยรอยละ ๗๐ ของผูเขารวมโครงการ
๑๐. เครือขายพันธมิตรตางประเทศ BCG ของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อ
สงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑแปรรูปทองถิ่น อยางนอย ๑
เครือขาย
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ (Outcome) ๑. อุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดนครราชสีมาไดรับการสงเสริมการ
รวมกลุมเพื่อใหมีความยั่งยืน
๒. มีการพัฒนานวัตกรรมและเชื่อมโยงเครือขายการผลิตผาไหมและ
ผลิตภัณฑจากไหมสูสากล
๓. ระบบการบริหารจัดการน้ำ สิ่งกอสรางแหลงกักเก็บน้ำ รวมทั้งระบบ
ผันน้ำ/สงน้ำ ทางและสะพานขามลำน้ำและสิ่งกอสรางอื่น ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ไดรับการพัฒนา การ
บำรุงดูแล นำไปสูการใชประโยชน
๔. ผลผลิตมูลคาสินคาเกษตรและสินคาจากสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ไดรับการสงเสริมพัฒนาคุณภาพและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่สู
ประตูระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEEC)
๕. บุคลากรของรัฐ เกษตรกร ประชาชนผูอยูในวัยแรงงาน
ผูประกอบการ และเกษตรกรรุนใหมไดรับการพัฒนาศักยภาพสูภาค
เกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปญญาชาวบาน หลักวิชาการ
เทคโนโลยี นวัตกรรม ในยุคดิจิทัล
๖. ผลผลิตการเกษตรไดมีการแปรรูปดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
ยกระดับสินคาเกษตรสูสากล
๗. ผลผลิตทางการเกษตร พลังงาน และของเสีย มีการริเริ่มตอยอดเพื่อ
เขาสู BCG Economy
๘. สินคาเกษตรไดรับการยกระดับมาตรฐานสูมาตรฐานเกษตรอินทรีย
และอาหารปลอดภัย
๙. วิสาหกิจเพื่อสังคมดานเกษตร อาหาร และอื่นๆ ไดรับการสงเสริม
การพัฒนา และการชวยระดมทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขัน
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หัวขอ

รายละเอียด
๑๐. เครือขายพันธมิตรตางประเทศ BCG ของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อ
สงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑแปรรูปทองถิ่น ไดรับการพัฒนาและ
เชื่อมโยงสูเกษตรกรและผูประกอบการชุมชนในทองถิ่น
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 4 เสริมสรางความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
แผนงาน
1. สงเสริมและพัฒนาระบบการสาธารณสุข
2. สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา
3. สงเสริมและพัฒนาดานศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี
4. สงเสริมและพัฒนา หมูบานลาหลัง ครัวเรือนที่ไมผานเกณฑ จปฐ.
5. สงเสริมและพัฒนาบริการภาครัฐดานอื่นๆ
6. สรางความรูความเขาใจถึงความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยใหประชาชนไดรับรู
รับทราบ
7. สงเสริม พัฒนาอาชีพ ตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการเรียนรูหลักการทรงงาน
8. สรางระบบเครือขายในภาครัฐ และภาคประชาชน
9. สงเสริมการสรางความปรองดองสมานฉันทของประชาชน หรือนักเรียน นักศึกษาในจังหวัด
10. สงเสริมในการใหความรู และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
11. จัดระบบการปองกันปราบปรามผูก ระทำความผิด
12. สรางระบบเครือขายการทำงานเฝาระวัง
13. สงเสริมการเตรียมความพรอมเพื่อปองกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย
๑. ชื่อโครงการ

หัวขอ

2. ความสำคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล

รายละเอียด
เสริมสรางความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมีคุณภาพ
ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
ประเทศไทยไดกำหนดยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)
โดยยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย มีเปาหมาย การพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุก
มิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดีเกง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มี
ความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดานและมีสุข
ภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น
มัธยัสถ อดออม โอบออม อารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปน
พลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะที่จำเปนในศตวรรษ
ที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสาร การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
มุงเนนการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกชวงวัย ตั้งแตชวงการตั้งครรภ
ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุน วัยเรียน วัยผูใหญ วัยแรงงาน และวัยผูสูงอายุ
เพื่อสราง ทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพ มีทักษะความรูเปนคนดีมี
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รายละเอียด
วินัย เรียนรูไดดวยตนเองในทุกชวงวัย มีความ รอบรูทางการเงิน มี
ความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่
เหมาะสมในแตละชวงวัย และความสามารถในการดำรงชีวิต
อยางมีคุณคา รวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติใหคน ทุกชวงวัย
การสงเสริมใหชุมชนเปนฐานในการสรางสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่
โดยให ชุมชนเปนแหลงบมเพาะจิตสำนึกการมีสุขภาพดีของ
ประชาชน ผานการจัดการความรูดานสุขภาพที่เปน ประโยชนและ
สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูการสรางสุขภาวะที่พึงประสงค
ระหวางกัน โดยรัฐจะทำหนาที่เปนผูอำนวยความสะดวกที่สำคัญใน
การอำนวยความสะดวกใหชุมชนสามารถ สรางการมีสุขภาวะดีของ
ตนเองไดเพื่อใหชุมชนเปนพื้นที่สำคัญในการจัดการ สุขภาวะของ
แตละพื้นที่ การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มุงเนนการสรางความอยูดีมีสุข
ของครอบครัวไทย การสงเสริมบทบาทในการมีสวนรวมของภาครัฐ
ภาคเอกชน ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยการ
ปลูกฝงและพัฒนาทักษะ นอกหองเรียน และการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และจังหวัดนครราชสีมา
ไดกำหนดประเด็นยุทธศาสตรในการยกระดับสังคมใหเปนเมืองนา
อยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิตทุกชวงวัย ผูดอยโอกาส
การมีสวนรวมของครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือขาย ในการดูแล
สุขภาพ สาธารณะกิจชุมชน ในแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
ระยะ ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพื่อเปนทิศทางการพัฒนาของ
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสอดคลองกับ นโยบายของรัฐบาล. และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ ใหความสำคัญ
กับการวางรากฐานการพัฒนาคน ใหมีความสมบูรณ เริ่มตั้งแตกลุม
เด็กปฐมวัยที่ตองพัฒนาใหมีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง
ทักษะ การเรียนรู และทักษะชีวิต เพื่อใหเติบโตอยางมีคุณภาพ
ควบคูกับการพัฒนาคนไทยในทุกชวงวัยใหเปนคนดี มีสุขภาวะที่ดีมี
คุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกที่ดีตอสังคมสวนรวม มี
ทักษะความรูและความสามารถปรับตัวเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง
รอบตัวที่รวดเร็ว บนพื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคม ที่เขมแข็ง
ทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบัน
ชุมชน และภาคเอกชนที่รวมกัน พัฒนาทุนมนุษยใหมีคุณภาพสูง อีก
ทั้งยังเปนทุนทางสังคมสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได
อยางมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน โดยในปจจุบันจังหวัดนครราชสีมามี
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3. วัตถุประสงคของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

5. พื้นที่เปาหมาย
6. กิจกรรมหลัก
ดานสังคม
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

รายละเอียด
ประชากรมากเปนอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมาก
เปนอันดับสองของประเทศรองจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งประชากร
สวนใหญมีอาชีพรับจาง ทำใหประสบปญหาความยากจน และความ
เหลื่อมล้ำทางสังคม ดังนั้นเพื่อสรางภูมิคุมกันใหกับประชาชน การ
เขาถึงโอกาสทางดานสังคมและไดรับความชวยเหลือจากภาครัฐ เพื่อ
เสื่อมสราง พัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิตทุกชวงวัย เพิ่มขีด
ความสามารถ สรางความเขมแข็งใหกับประชาชนมีสวนรวมในการ
ปองกันและแกไขปญหาในเบื้องตนดวยตนเอง ตามสมควร
1. เพื่อลดความยากจนและความเหลื่อมล้ำ
2. เพื่อพัฒนาโครงขายความคุมครองทางสังคม
3. เพื่อสรางภูมิคุมกันใหกับสังคม
4. เพื่อใหประชาชนเขาถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม
5. เพื่อเสริมสรางความมั่นคง เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ
6. เพื่อเปนศูนยบริหารจัดการเครือขายการปองกัน และแกไขปญหา
ดานความมั่นคงทุกมิติ
7. เพื่อเสริมสรางความปรองดอง และความสมานฉันทในชาติ
1. ผูเขารับการฝกอบรม มีอาชีพและรายไดรอยละ 70
2. รอยละ 90 ของเยาวชนมีความสนใจเขาศึกษาตอในสาขาตางๆที่
สนใจ
3. รอยละ 10 ของผูเขารวมกิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจ
ถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ
4. ผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมเครือขายการปองกันและแกไขปญหา
ทุกมิติรอยละ 10
5. รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการ เกิดเครือขายดูแลและปองกัน
ชีวิตและทรัพยสินของคนในชุมชนและหมูบาน
6. รอยละ 90 ของผูเขารับการอบรมสรางภูมิคุมกันและปองกันยา
เสพติด
เขตพื้นทีจ่ ังหวัดนครราชสีมา
สงเสริมและพัฒนาการดูแลสุขภาพ การรักษาผูปวย ทุกชวงวัยดวย
องคความรู เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม
40,000,000 บาท
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
นครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
สวนราชการ หนวยงานอื่น และอำเภอที่เกี่ยวของ

หน้า ๑๐๐

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

หัวขอ
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
6.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
6.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

รายละเอียด
สงเสริมและพัฒนาการ ศึกษา ทุกชวงวัย ดวยองคความรู เทคโนโลยี
หรือนวัตกรรม
120,000,000 บาท
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานแรงงานจังหวัด
นครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
สวนราชการ สถาบันการศึกษาตาง ๆ หนวยงานอื่น และอำเภอที่เกี่ยวของ
สงเสริมและพัฒนาดานศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี
8,000,000 บาท
มหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา หนวยงานอื่น ๆ และ
อำเภอที่เกี่ยวของ
สงเสริมและพัฒนาการใหบริการของภาครัฐดวยองคความรู
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม
1,200,000 บาท
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานบังคับคดีจังหวัด
นครราชสีมา หนวยงานอื่น และอำเภอที่เกี่ยวของ
การสงเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
(1) งบจังหวัด 12,000,000 บาท
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา สวนราชการ หนวยงาน
อื่น และอำเภอที่เกี่ยวของ
(2) งบกระทรวง/กรม 1,000,000 บาท
กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และ
หนวยงานอื่น ๆ

6.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
6.7 กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

รวม 2 แหลงงบประมาณ 13,000,000 บาท
การสรางความรูความเขาใจการประชาสัมพันธ/การเผยแผ/
การเทิดทูนและธำรงไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย
10,000,000 บาท
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา,
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา ที่ทำการปกครองจังหวัด หนวยงาน
อื่น และอำเภอที่เกี่ยวของ
การพัฒนาอาชีพ ตามแนวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ
การเรียนรูหลักการทรงงาน
10,000,000 บาท
มณฑลทหารบกที่ 21 หนวยงานอื่น และอำเภอที่เกี่ยวของ

หน้า ๑๐๑

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

หัวขอ
6.8 กิจกรรมหลักที่ 8
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
6.9 กิจกรรมหลักที่ 9
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
6.10 กิจกรรมหลักที่ 10
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

รายละเอียด
การสรางระบบเครือขายในภาครัฐ และภาคประชาชน
10,000,000 บาท
มณฑลทหารบกที่ 21 หนวยงานอื่น และอำเภอที่เกี่ยวของ
การจัดการระบบการปองกันปราบปรามผูกระทำความผิดและสราง
เครือขายดานการรักษาความปลอดภัยและการชวยเหลือประชาชน
26,000,000 บาท
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา, ที่ทำการปกครองจังหวัด
นครราชสีมา หนวยงานอื่น และอำเภอที่เกี่ยวของ
เสริมสรางความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
(1) งบจังหวัด 20,000,000 บาท
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา, ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 5 นครราชสีมา, ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
หนวยงานอื่น และอำเภอที่เกี่ยวของ
(2) งบกระทรวง/กรม 67,000,000 บาท
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย และหนวยอื่นที่
เกี่ยวของ

7. หนวยงานดำเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดำเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)

รวม 2 แหลงงบประมาณ 87,000,000 บาท
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
นครราชสีมา เปนหนวยงานหลัก รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และ
อำเภอที่เกี่ยวของ
ปงบประมาณ 2565
325,200,000 บาท
1. มีผูเขารับการฝกอบรม มีอาชีพและรายไดรอยละ 70
2. เยาวชนรอยละ 90 มีความสนใจเขาศึกษาตอในสาขาตางๆที่
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. เด็กที่มีความจำเปนพิเศษไดรับการฟนฟูสมรรถภาพอยาง
เหมาะสม รอยละ 70 ของผูเขารวมอบรม
๙. สรางความเขมแข็งเชิงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาดานการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรมดนตรี กีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกชวงวัย
รอยละ 70 ของผูเขารวมอบรม
๑๐. ครูและผูเขารับการอบรมพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุก
(Active Learning) ดวยกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (professional learning community: PLC) มีความรู
ความเขาใจ รอยละ 80
๑๑. สามารถพัฒนาแรงงานที่มีศักยภาพสูง (super worker) มีงาน
ทำไดรายไดที่เปนธรรม ไมนอยกวารอยละ 70
๑๒. มีนักชงกาแฟโคราช ที่มศี ิลปะเปนเอกลักษณในการคัว่ และชงกาแฟ
๑๓. สงเสริมเยาวชนเพื่อศึกษาตอดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เกษตร ไมนอยกวารอยละ 70 ของผูเขารวมอบรม
๑๔. ผูสูงอายุรอยละ 80 ของผูเขารวมกิจกรรมเกิดการขับเคลื่อน
เพื่อพัฒนาศักยภาพของชมรมผูสูงอายุ
๑๕. ผูปกครองเด็กที่มีความตองการจำเปนพิเศษ จำนวน 32
อำเภอ 866 ครอบครัว ไดเขารับอบรมการเลี้ยงจิ้งหรีดตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงสรางอาชีพ
๑๖. นักเรียน นักศึกษา หมูบานชุมชน มีความรูคูคุณธรรม สังคมอยู
เย็นเปนสุข และทราบประวัติศาสตรวัดเกาแกของเขตเมืองเกา
โคราช รอยละ 80 ของกลุมเปาหมาย
๑๗. ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายดาน
การบังคับคดีและกฎหมายที่เกี่ยวของรอยละ 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/
การเทิดทูนและธำรงไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย รอยละ 80 ของกลุมเปาหมาย

หน้า ๑๐๓

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

หัวขอ
๑1. ผลที่คาดวาจะไดรับ (Outcome)

รายละเอียด
1. ผูเขารับการฝกอบรมไดรับการพัฒนาและเพิ่มทักษะ มีอาชีพและ
รายไดเพิ่มขึ้น
2. เยาวชนไดรับแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ มีความสนใจเขาศึกษา
ตอในสาขาตางๆที่สนใจ
3. ประชาชนเสริมสรางความรูความเขาใจถึงความสำคัญของสถาบัน
หลักของชาติ
4. ประชาชนเครือขายการปองกันและแกไขปญหาทุกมิติไดรับ
ความรู
5. ประชาชนสามารถสรางเครือขายดูแลและปองกันชีวิตและ
ทรัพยสินของคนในชุมชนและหมูบาน
6. ประชาชนไดรับการแกไขปญหาการติดยาเสพติด สามารถสราง
ภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดสมดุลและยั่งยืน
แผนงาน
1. สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู การปองกัน และการใชประโยชนของทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรปาไม และสัตวปา
2. สงเสริมใหมีการบริหารจัดการน้ำในเขต และนอกเขตชลประทาน
3. เพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการขยะ และรณรงคใหทุกภาคสวนรวมสำนึกรับผิดชอบตอสังคมเกี่ยวกับ
การลดปริมาณขยะ
4. สงเสริมการรณรงคประหยัดพลังงานและสงเสริมการใชพลังงานสะอาด
5. สงเสริมการมีสวนรวมการจัดการน้ำเสีย และสงเสริมพัฒนาฟนฟู ลำน้ำ คู คลองสาธารณะ
6. สงเสริมการใหความรู สรางจิตสำนึกประชาชนไดตระหนักถึงคุณคา และประโยชนอนุรักษ ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
หัวขอ

๑. ชื่อโครงการ
2. ความสำคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล

รายละเอียด
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ปาไม 1,988,600.95 ไร หรือ
รอยละ 15.34 ของพื้ น ที่ จั งหวั ด จากเป า หมายของประเทศที่
กำหนดไวรอยละ 40 นอกจากนี้ยังมีปญหาการบุกรุกที่ดินปาไม
และที่ ดิน ของรัฐและป ญหาการลักลอบตัด ไมทำลายป าทวีความ
รุนแรงมากขึ้นและไดถูกจัดอันดับเปนจังหวัดที่มีความวิกฤตรุนแรง
ดานการบุกรุกทำลายทรัพยากรปาไมเปน ๑ ใน ๓ จังหวัดของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งการลักลอบลาสัตวปาที่ใกลสูญพันธุ
ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา ไดอาศัยพึ่งพิง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อใชประโยชนในการ
ดำรงชีวิต ทั้งประกอบกิจกรรมเพื่อการดำรงชีพ อุปโภค บริโภค
จังหวัดนครราชสีมามีแหลงน้ำที่สำคัญที่สามารถเก็บกักน้ำรวม
925.4 ลาน ลบ.ม. แตในฤดูฝนบางพื้นที่เกิดน้ำทวม ในฤดูแลง
ของปเดียวกันไดเกิดภัยแลง ปริมาณฝนตกตั้งแตตนป 2562 นอย
กวาเกณฑเฉลี่ยรอยละ 50 สงผลกระทบใหอางเก็บน้ำขนาดใหญมี
น้ำตนทุนนอยที่สุดในรอบ 10 ป คุณภาพน้ำในแหลงน้ำสาธารณะ
สวนใหญอยูในเกณฑพอใช-เสื่อมโทรมมาก โดยเฉพาะในเขตเมือง
ประกอบกับประชากรที่เพิ่มขึ้น มีการใชทรัพยากรธรรมชาติสูงขึ้น
ทำลายสิ่งแวดลอมมากขึ้น จังหวัดนครราชสีมา จึงตอง
เตรียมพรอมรับมือกับสถานการณการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ทั้งปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึน้ มลพิษทางอากาศ
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หัวขอ

3. วัตถุประสงคของโครงการ

รายละเอียด
จึงตองมีการบริหารจัดการเพื่อลดปญหา ดังกลาว อีกทั้งการใช
พลังงานซึ่งเปนปจจัยหลักในการดำเนินชีวิต ที่จะตองสงเสริม
พลังงานสะอาดเพื่อลดกาซเรือนกระจก และรองรับการขยายตัว
ของเมืองอยางรวดเร็ว
๑. เพื่อชะลอการไหลเร็วของน้ำและดักตะกอนกอนไหลลงสูแมน้ำ
เพื่อสรางความชุมชื้นแกดินและพื้นที่ปาไมบริเวณรอบๆลำน้ำ
2.เพื่อควบคุม ดูแล รักษา หรือบำรุง ทรัพยากรธรรมชาติ ปาไม
ใหมีความอุดมสมบูรณ เพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน
3.เพื่อสรางแหลงเรียนรูธรรมชาติในหองเรียนธรรมชาติและ
พัฒนาการทองเที่ยว บริการดานนันทนาการ ใหเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีความยั่งยืน
4.เพื่อสงเสริมการเรียนรูดานการอนุรักษและสรางจิตสำนึกในการ
อนุรักษ เกิดความหวงแหนมีสวนรวมชวยกันรักษาและใช
ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติแบบมีสวนรวมอยางยั่งยืนตลอดไป
5.เพื่อจัดหาเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพปองกันรักษาทรัพยากรปา
ไมและสัตวปา
6.ปรับปรุงซอมแซมและพัฒนาแหลงน้ำเพื่อการเกษตรทั้งในเขต
และนอกเขตชลประทาน
7.สงเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
8.บรรเทาปญหาภัยแลง
9.เพื่ อ สร า งระบบฐานข อ มู ล GIS สำหรั บ รองรั บ การบริ ห าร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
10.เพื่ อให การใช พลั งงานทดแทนและการอนุ รั กษ พ ลั งงานเกิ ด
ความยั่งยืน

4. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

1.มีชุดอากาศยานไรคนขับใชในกาลาดตระเวนการปองกันรักษา
ทรัพยากรปาไมและสัตวปาในพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช
2.จำนวนพื้นที่ปาไมเพิ่มขึ้น จำนวน ๙,๙๕๐ ไร
3. พื้นที่บริหารจัดการน้ำเพิ่มขึ้น 32,0๐๐ ไร
4.สัดสวนปริมาณการใชไฟฟาในภาคที่ไมใชครัวเรือนตอ GPP
(กิโลวัตต-ชั่วโมง/ลานบาท)

5. พื้นที่เปาหมาย

จังหวัดนครราชสีมา
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หัวขอ

6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

รายละเอียด
การอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ทรัพยากรปาไม
และสัตวปา
60,000,000 บาท
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยในพื้นที่ สวนราชการ หนวยงานอื่น และอำเภอที่
เกี่ยวของ
การบริหารจัดการน้ำในเขตและนอกเขตชลประทาน
(1) งบจังหวัด 100,000,000 บาท
มหาวิทยาลัยในพื้นที่ หนวยงานชลประทาน หนวยงานอื่น และ
อำเภอที่เกี่ยวของ
(2) งบกระทรวง/กรม 120,000,000 บาท
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย กรมชลประทาน
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

6.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
6.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
6.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

รวม 2 แหลงงบประมาณ 220,000,000 บาท
การบริหารจัดการขยะ
10,000,000 บาท
มหาวิทยาลัยในพื้นที่ หนวยงานอื่น และอำเภอที่เกี่ยวของ
การรณรงคประหยัดพลังงาน และสงเสริมการใชพลังงานสะอาด
5,000,000 บาท
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยในพื้นที่
หนวยงานอื่น และอำเภอที่เกี่ยวของ
การมีสวนรวมในการจัดการน้ำเสีย และสงเสริมพัฒนา ฟนฟู ลำน้ำ
คูคลอง สาธารณะ
(1) งบจังหวัด 30,000,000 บาท
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยในพื้นที่ สวนราชการ หนวยงานอื่น และอำเภอที่
เกี่ยวของ
(2) งบกระทรวง/กรม 3,437,000,000 บาท
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย กรมชลประทาน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หนวยงานอื่น

6.6 กิจกรรมหลักที่ 6

รวม 2 แหลงงบประมาณ 3,467,000,000 บาท
พัฒนาการเรียนรูในการรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดลอม สรางความ
สมดุลและยั่งยืน

หน้า ๑๐๗
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หัวขอ

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
7. หนวยงานดำเนินงาน

8. ระยะเวลาในการดำเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)

๑1. ผลที่คาดวาจะไดรับ (Outcome)

รายละเอียด

10,000,000 บาท
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยในพื้นที่ สวนราชการ หนวยงานอื่น และอำเภอที่
เกี่ยวของ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา
สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 8 ,สถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,สำนักงานพลังงานจังหวัด
นครราชสีมาสำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา หนวยงานอื่น
และอำเภอที่เกี่ยวของ
ปงบประมาณ 2565
3,772,000,000 บาท
1. มีรูปแบบการสรางรายไดจากชุมชน ทองถิ่นตาม ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 1 แหลง
2. มีรุกขกรชุมชน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 รุน
3. มีกลาไมยืนตน ไมเศรษฐกิจ ไมเอนกประสงค ไมกินได
จำนวน 2,736,000 กลา
4. มีการใชชุดอากาศยานไรคนขับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปองกันรักษาทรัพยากรปาไมและสัตวปาของประเทศ
5. พื้นที่สีเขียวในจังหวัดนครราชสีมา เพิ่มขึ้น จำนวน ๑,๖๐๐ ไร
6. คงสภาพพื้นที่สีเขียวเดิม (แปลงปลูกป ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓)
จำนวน 8,35๐ ไร
7. หนวยงานราชการสามารถลดการใชพลังงานไฟฟา
ไมนอยกวารอยละ 10
8. ภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีความรูความเขาใจในการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ประชาชน เยาวชน สถานศึกษา และชุมชน ไดรับประโยชนจาก
การพัฒนาพื้นที่ รวมถึงทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
พลังงานไดรับการบำรุงดูแล เกิดคุณคา คุณภาพที่
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แบบ จ.๑-๑

(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง
(SMART City/ MICE City/ Art City / Safe City)
แผนงาน
พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ โครงสรางเมืองคุณภาพสูง และกำลังคนทุกภาคสวน ดวยองคความรู เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
๑. ชื่อโครงการ

หัวขอ

รายละเอียด

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนา
โครงสรางเมืองคุณภาพสูง และกำลังคน
ทุกภาคสวน
๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการและ
จังหวัดนครราชสีมา กำหนดเปาหมายการพัฒนา “ศูนยกลาง
เหตุผล
โครงขายคมนาคมและการทองเที่ยวของภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตร
และอุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง” ดังนั้น เพื่อใหบรรลุเปาหมายการ
พัฒนา ดังกลาวขางตน โดยเฉพาะเรื่อง สังคมคุณภาพสูง จังหวัดจึงได
จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาและยกระดับกำลังคนคุณภาพสูง
บุคลากรของจังหวัดทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ
สถาบันการศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
พัฒนาและยกระดับโคราชเปนเมืองคุณภาพสูง ที่มีความหลากหลาย
และเสริมสรางศูนยการบริการประชาสัมพันธ การบริการสาธารณะ
3. วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาและยกระดับกำลังคนคุณภาพสูง บุคลากรของจังหวัด
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
3. เพื่อพัฒนาและยกระดับโคราชเปนเมืองคุณภาพสูง ที่มีความ
หลากหลาย
4. เพื่อเสริมสรางศูนยการบริการประชาสัมพันธ
การบริการสาธารณะ
4. ตัวชีว้ ัดและคาเปาหมาย
1. รอยละความพึงพอใจตอประสิทธิภาพการพัฒนาองคกร
1.1 ประชาชน
1.2 บุคลากรภายในองคกร
2. รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงน้ำประปา (%)
3. รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงไฟฟา (%)
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หัวขอ

5. พื้นที่เปาหมาย
6. กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ

กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
7. หนวยงานดำเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดำเนินงาน
9. ผลผลิต (Output)
10. งบประมาณ
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ (Outcome)

รายละเอียด

4. รอยละของประชากรที่เขาถึงอินเตอรเน็ต (%)
5. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการในการใหบริการภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
6. รอยละความสำเร็จของการเบิกจายงบประมาณ (%)
7. ระดับความสำเร็จการเปนเมืองแหงไมซ (MICE City)
32 อำเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กำลังคนทั้ง
บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา
200,000,000 บาท
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยในพื้นที่ สวนราชการ หนวยงานอื่น และอำเภอที่
เกี่ยวของ
ยกระดับโครงสรางองคกรทุกภาคสวน มูงสู เมืองคุณภาพสูง ที่มีความ
หลากหลาย เมืองอัจฉริยะ (SMART City) เมืองแหงไมซ (MICE City)
เมืองแหงศิลปะ (Art City) เมืองแหงความปลอดภัย
( Safe City )
(1) งบจังหวัด 150,000,000 บาท
มหาวิ ท ยาลั ย ในพื้ น ที่ ส ว นราชการ หน ว ยงานอื่ น และอำเภอที่
เกี่ยวของ
(2) งบกระทรวง/กรม 1,300,000 บาท
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
รวม 2 แหลงงบประมาณ 1,450,000 บาท
ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งาน การตรวจติ ด ตาม และการ
ประเมินผลตามนโยบายรัฐบาล
5,000,000 บาท
มหาวิ ท ยาลั ย ในพื้ น ที่ ส ว นราชการ หน ว ยงานอื่ น และอำเภอที่
เกี่ยวของ
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา เปนหนวยงานหลัก และ
มหาวิทยาลัยในพื้นที่ สวนราชการ หนวยงานอื่น และอำเภอที่
เกี่ยวของ เปนหนวยงานรอง
ภายในปงบประมาณ พ.ศ.2565
เกิดการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการ
พัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/ MICE City/ Art
City / Safe City)
1,655,000,000 บาท
ประชาชนในพื้นที่ไดรับการบริการที่ดีจากภาครัฐ
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ภาคผนวก ก

รายการตรวจสอบการดำเนินงานตาม
พระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัด
และกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551
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ภาคผนวก ข

สรุปผล
การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
(พ.ศ.2561 – 2565)
(ฉบับทบทวน)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ภาคผนวก ข
สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
ฉบับทบทวนปงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนพัฒนาจังหวัด
หัวขอ
(พ.ศ.2561 – 2565)
(เสนอในปงบประมาณ พ.ศ.2564)
เปาหมาย
“ศูนยกลางโครงขายคมนาคมและการ
การพัฒนา ทองเที่ยวของภูมิภาค นวัตกรรม
การเกษตรและอุตสาหกรรม สังคม
คุณภาพสูง”
1) มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด
ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ (Gross Provincial Product: GPP)
เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 4
ตาม
2) ประชาชนมีรายไดตอหัวตอป
เปาหมาย
การพัฒนา (GPP per capita) เพิ่มขึ้นไมนอยกวา
รอยละ 4
3) รายไดจากการทองเที่ยวในจังหวัด
เพิ่มขึ้น รอยละ ๕
4) รอยละของประชากร ที่อยูใตเสน
ความยากจนลดลง (%)
5) คาดัชนีความสุขของประชากรใน
จังหวัดเพิ่มขึ้น
6) รอยละความพึงพอใจของ
ประชาชนตอประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ
ประเด็น
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สรางเสริมระบบ
การพัฒนา โครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงตอโครงขาย
คมนาคมแหงอนาคต เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถการคา การลงทุนและ
เศรษฐกิจ

แผนพัฒนาจังหวัด
(พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
“ศูนยกลางโครงขายคมนาคมและการ
ทองเที่ยวของภูมิภาค นวัตกรรม
การเกษตรและอุตสาหกรรม สังคม
คุณภาพสูง”
1) มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด
(Gross Provincial Product: GPP)
เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 4
2) ประชาชนมีรายไดตอหัวตอป
(GPP per capita) เพิ่มขึ้นไมนอยกวา
รอยละ 4
3) รายไดจากการทองเที่ยวในจังหวัด
เพิ่มขึ้น รอยละ ๕
4) รอยละของประชากร ที่อยูใตเสน
ความยากจนลดลง (%)
5) คาดัชนีความสุขของประชากรใน
จังหวัดเพิ่มขึ้น
6) รอยละความพึงพอใจของ
ประชาชนตอประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สรางเสริมระบบ
โครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงตอโครงขาย
คมนาคมแหงอนาคต และเพิ่มขีด
ความสามารถการคา การลงทุนและ
เศรษฐกิจ

เหตุผล
ของการ
ปรับเปลี่ยน
ไมมีการ
ปรับเปลี่ยน
ไมมีการ
ปรับเปลี่ยน

ประเด็นการ
พัฒนาที่ 1
เปลี่ยนจาก
“เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถ”
เปน “และเพิ่มขีด
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับการ
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับการ
ทองเที่ยวที่หลากหลาย เชื่อมตอภาคและ ทองเที่ยวที่หลากหลาย เชื่อมตอภาคและ ความสามารถ”
เพื่อใหประเด็น
ภูมิภาค
ภูมิภาค
การพัฒนามีความ
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนานวัตกรรม ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนานวัตกรรม ครอบคลุม
การผลิต การแปรรูปสินคาเกษตร
การผลิต การแปรรูปสินคาเกษตร
ปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

หน้า ๑๑๒

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

หัวขอ
ประเด็น
การพัฒนา

แผนพัฒนาจังหวัด
(พ.ศ.2561 – 2565)
(เสนอในปงบประมาณ พ.ศ.2564)
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 เสริมสรางความ
มั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมี
คุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 เสริมสรางความ
มั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมี
คุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 ยกระดับบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหเกิดสมดุลและยั่งยืน

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 ยกระดับบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหเกิดสมดุลและยั่งยืน

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

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

แผนพัฒนาจังหวัด
(พ.ศ.2562 – 2565) ฉบับทบทวน

เหตุผล
ของการ
ปรับเปลี่ยน
ไมมีการ
ปรับเปลี่ยน

หน้า ๑๑๓

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

ภาคผนวก ค

คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา
ที่ 13234/2562 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562

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

หน้า ๑๑๔

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

หน้า ๑๑๕

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

หน้า ๑๑๖

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

หน้า ๑๑๗

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

หน้า ๑๑๘

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

หน้า ๑๑๙

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

หน้า ๑๒๐

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

หน้า ๑๒๑

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

หน้า ๑๒๒

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

หน้า ๑๒๓

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

หน้า ๑๒๔

ภาคผนวก ง

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง การพิจารณาพื้นที่เปาหมายการพัฒนา
เพื่อเสริมความั่นคง
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

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

หน้า ๑๒๕

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

หน้า ๑๒๖

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

หน้า ๑๒๗

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

หน้า ๑๒๘

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

หน้า ๑๒๙

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

หน้า ๑๓๐

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

หน้า ๑๓๑

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

หน้า ๑๓๒

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

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

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

“

นวัตกรมการเกษตรและอุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง

