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รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดนครราชสีมา 

ตราประจำจังหวัด 

 
 

รูปท้าวสุรนารี และซุ้มประตูชุมพล แสดงถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของท้าวสุรนารี 
ที่กอบกู้เมืองนครราชสีมาจากกองทัพของเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์ 

 
 
 
 
 
    

คำขวัญประจำจังหวัด 

“เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหนิ ดินด่านเกวียน” 
 

อักษรย่อ :   นม. 

สีประจำจังหวัด :  สีแสด (สสี้ม) 

ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นสาธร (Millettia leucantha) 

 ดอกไม้ประจำจังหวดั : ดอกสาธร 

          

            ตราประจำจังหวัดนครราชสีมาภาพนี้มีฐานะเป็นเครื่องหมายราชการ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 
เรื่องกำหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 214) 
ประกาศ ณ วันท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2547  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3
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 ประวัติความเป็นมา 
          จังหวัดนครราชสีมา เดิมเป็นเมืองโบราณในอาณาจักรไทย ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอสูงเนิน ห่างจาก

ตัวเมืองปัจจุบัน 31 กิโลเมตร เรียกว่า “เมืองโคราฆะปุระ” หรือ “โคราช” กับ “เมืองเสมา” ซึ่งทั้ง 2 เมือง     
เคยเจริญรุ่งเรืองในสมัยขอม แต่ในปัจจุบันเป็นเมืองร้างตั้งอยู่ริมลำตะคอง 

 สมัยกรุงศรีอยุธยา ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. 2199 - 2231) ได้โปรดให้
สร้างเมืองใหม่ขึ้นในพื้นที่ตัวเมืองปัจจุบัน โดยเอาชื่อ “เมืองโคราฆะปุระ”กับ “เมืองเสมา” มาผูกเป็นนามเมืองใหม่
เรียกว่า“เมืองนครราชสีมา”แต่คนทั่วไป เรียกว่า “เมืองโคราช”  

 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะเป็นเมืองชั้นเอก ผู้สำเร็จราชการเมือง
มียศ เป็น เจ้าพระยา โดย เจ้าพระยานครราชสีมาคนแรกชื่อ  ปิ่น  ณ ราชสีมา และในรัชกาลนี้เมืองนครราชสีมา
ได้นำช้างเผือก 2 เชือก ขึ้นน้อมเกล้าถวาย ต่อมาในปี พ.ศ.2369 ในสมัยรัชกาลที่ 3  เจ้าอนุวงศ์ ผู้ครองเมือง
เวียงจันทน์ก่อการกบฏ   ยกกองทัพมาตีเมืองนครราชสีมาและกวาดต้อน พลเมืองไปเป็นเชลย คุณหญิงโม  
(ภรรยาปลัดเมืองนครราชสีมา (พระสุริยเดชวิเศษ ฤทธิ์ทศทิศวิชัย)) ผู้รักษาเมืองแสร้งทำกลัวเกรงและประจบ   
เอาใจทหารลาว เมื่อถูกกวาดต้อนมาถึงทุ่งสัมฤทธิ์ในเขตอำเภอพิมาย ก็หยุดพักกลางทางพอได้โอกาสคุณหญิงโม  
ก็จัดกองทัพโจมตีกองทัพเวียงจันทน์แตกพ่ายไป  วีรกรรมที่คุณหญิงโมได้ประกอบขึ้นนี้ รัชกาลที่ 3 จึงทรง       
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนา คุณหญิงโม ดำรงฐานันดรศักดิ์เป็น “ท้าวสุรนารี” ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5       
ได้โปรดเกล้า ฯ ให้รวบรวมหัวเมืองในเขตที่ราบสูงให้นครราชสีมาเป็นที่ว่าการมณฑลลาวกลาง ในปี  พ.ศ. 2434   
( ร.ศ. 110 ) 

 ที่ตั้งและอาณาเขต 
 จังหวัดนครราชสีมาตั ้ งอยู ่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอยู ่ในพื ้นที ่กลุ ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 บนที่ราบสูงโคราชละติจูด 15 องศาเหนือลองติจูด 102 องศาตะวันออกสูงจาก
ระดับน้ำทะเลปานกลาง 187 เมตร มีพื้นที่ ๒๐,๔๙๓.๙๖๔ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๒ ,๘๐๘,๘๒๗ ไร่  
คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑๒ ของพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพื้นที่ป่าไม้ ๒,๒๙๗,๗๓๕ ไร่ โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่
อุทยานแห่งชาติ คือ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และอุทยานแห่งชาติทับลาน ร้อยละ ๖๑.๔ และแหล่งน้ำ ๒๘๐,๓๑๓ ไร่ 
ตัวจังหวัดอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ 259 กิโลเมตร และโดยทางรถไฟ 264 กิโลเมตร  

         ที่ตั้งจังหวัดนครราชสีมา 
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จังหวัดนครราชสีมา มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
    ทิศเหนือ   ติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแก่น 

                         ทิศใต้   ติดต่อกับจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว 
                         ทิศตะวันออก   ติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดขอนแก่น 
                         ทิศตะวันตก   ติดต่อกับจังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี 

              อาณาเขตจังหวัดนครราชสีมา 

 
 

 

ข้อมูลการปกครอง/ประชากร 
      จังหวัดนครราชสีมา แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 32 อำเภอ 289 ตำบล 3,743 หมู่บ้าน   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 334 องค์กร ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 
243 แห่ง เทศบาล 90 แห่ง (เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลตำบล 85 แห่ง)   
มีประชากรรวมทั้งสิ้น ๒,๖๓๓,๒๐๗ คน แบ่งเป็น เพศชาย ๑,๒๙๔,๖๒๒ คน เพศหญิง ๑,๓๓๘,๕๘๕ คน 
 

จงัหวดัชยัภูมิ 

จงัหวดัสระแกว้ 

จงัหวดัปราจีนบุรี 

จงัหวดั
ลพบุรี 

จงัหวดั
สระบุรี 

จงัหวดับุรีรัมย ์

จงัหวดัขอนแก่น 

จงัหวดั 
นครยานก 
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          ผู้บริหารจังหวัดนครราชสีมา 

 

 
 

 
 
 
 
 

  
 

  
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

นายวิเชยีร จันทรโณทัย 
ผู้ว่าราชการจังหวดันครราชสีมา 

นายภูมิสิทธิ์ วังคีร ี
รองผู้วา่ราชการจังหวดันครราชสีมา 

นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ 
รองผู้วา่ราชการจังหวดันครราชสีมา 
 

นายชรินทร์ ทองสขุ 
รองผู้วา่ราชการจังหวดันครราชสีมา 
 

นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์  
รองผู้วา่ราชการจังหวดันครราชสีมา 
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เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

“ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเทีย่วของภูมิภาค  
นวัตกรรมการเกษตรและอตุสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง” 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1  
         สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต  
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา 
  1. เสริมสร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพและด้านดิจิทัล ยกระดับ 

ขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่อง 
  2. จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษนครราชสีมา เพิ่มศักยภาพ ยกระดับและกระจายรายได้ให้จังหวัด 

             3. พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมรองเชื่อมโยงกับโครงข่ายคมนาคมหลักต่อเชื่อมกับภาคและ
ภูมิภาค เช่น EEC , GMS เปน็ต้น 

  4. จัดตั้งท่าเรือบกนครราชสีมา (KORAT Dry Port) และศูนย์กระจายสินค้า (ICD) 
 

 แผนงานโครงการ 
      (1) แผนงาน  
                       1. ส่งเสรมิและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เพ่ือรองรับการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจ 
                       2. ส่งเสรมิ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครราชสีมา ท่าเรือบกนครราชสีมา  
(KORAT Dry Port) และศูนย์กระจายสินค้า (ICD) 
                       3. ส่งเสรมิ พัฒนาการศึกษา การเรียนรู้ด้านการคมนาคม สร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือกำลังคน 
      (2) โครงการ 
    โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคม ขนส่ง และการบริหารจัดการ                                                     
                    กิจกรรมหลักที่ 1 ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับเส้นทางคมนาคม ขนส่ง และ
การบริหารจัดการ (โลจิสติกส์) 
                        กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครราชสีมา ท่าเรือบกนครราชสีมา (KORAT 
Dry Port) และศูนย์กระจายสินค้า (ICD) 
                        กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาการศึกษา การเรียนรู้ด้านการคมนาคม สร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือ
ให้กับผู้อยู่ในวัยแรงงานและผู้ประกอบการ 
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ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 2  
             ยกระดับการทอ่งเที่ยว ที่หลากหลายเช่ือมต่อภาคและภูมิภาค  

             แนวทางการพัฒนา 
             1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขต Geopark ให้ได้มาตรฐานเชื่อมโยงกับ Geopark ของภาคและ

ของภูมิภาคอาเซียน 
             2. สร้างเสริมโครงสร้างพื้นฐาน ภาวะแวดล้อม ดิจิทัล ที่สนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ใหม่ที่มาจากความโดดเด่นในแต่ละพ้ืนที่ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชุมชน เกษตร 
อุตสาหกรรม ศิลปะ กีฬา (Sport City) อาหาร สร้างความเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัด 

            3. พัฒนาศักยภาพเพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ทั้งหน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และชุมชนที่เกี่ยวข้อง 

            4. สร้างเสริมระบบข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ และการตลาดด้านการท่องเที่ยว 
            5. เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือท่องเที่ยวฉันท์เมืองพ่ีเมืองน้องกับประเทศใน

ภูมิภาค 
            6. ยกระดับการจัดงานท่องเที่ยวของจังหวัดบนความหลากหลายและครบวงจร 

 

            แผนงานโครงการ 
      (1) แผนงาน  
                      1. เสริมสรา้งและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย 
                      2. เสริมสรา้งและพัฒนาสินค้า และบริการเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน  
                      3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาสู่มาตรฐานสากล 

           4. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
       (2) โครงการ 
                      โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและกีฬา 
                       กิจกรรมหลักท่ี 1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สนามกีฬา รวมทั้งกิจกรรมการท่องเที่ยว           
และกีฬา 
                       กิจกรรมหลักท่ี 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย 
                       กิจกรรมหลักท่ี 3 การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว กีฬา 
และเครือข่าย 
                       กิจกรรมหลักที ่4 การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย 
                       กิจกรรมหลักท่ี 5 บริหารจัดการอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลกยูเนสโก 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 3  
           พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

   แนวทางการพัฒนา 
            1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนระบบการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย

เพ่ือการบริโภคและส่งออก 
            2. ผลักดันและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ลดผลกระทบสู่ภายนอก

ภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มผู้ประกอบการ หน่วยงาน และชุมชน 
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            3. พัฒนาส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง สร้างนวัตกรรม แบรนด์จากพ้ืนที่ เช่น  
ข้าวหอมมะลิทุ ่มสัมฤทธิ ์ (GI) เลี ้ยงโคเนื ้อ (โคราช วากิว) ไม้ผล พืชเศรษฐกิจทางเลือก ศูนย์กลางเกษตร
อุตสาหกรรมไหมครบวงจร สินค้าเกษตรอินทรีย์ 

           4. ผลักดันระบบบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สามารถ       
ตอบสนอง ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 

           5. ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร และการยกระดับวิสาหกิจเพื่อสังคม ให้เกษตรและชุมชน
พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 

  แผนงานโครงการ 
     (1) แผนงาน  
                      1. ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจเชิงคุณภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ๒. พัฒนานวัตกรรมเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมสู่การพัฒนา 

ที่ยั่งยืน (Food Valley) 

     (2) โครงการ 
                     โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร และอุตสาหกรรมปลอดภัย Food Valley 

            กิจกรรมหลักท่ี 1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดนครราชสีมา 
            กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมและเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตผ้าไหมและผลิตภัณฑ์

จากไหมสู่สากล 
            กิจกรรมหลักที่ 3 การบริหารจัดการน้ำ สิ่งก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ รวมทั้งระบบผันน้ำ/ส่งน้ำ 

ทางและสะพานข้ามลำน้ำและสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
            กิจกรรมหลักที่ 4 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ เพิ่มผลผลิตมูลค่าสินค้าเกษตรและสินค้าจากสิ่ง

บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
            กิจกรรมหลักที่ 5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของรัฐ เกษตรกร  ประชาชนผู้อยู่ในวัยแรงงาน 

ผู้ประกอบการ และเกษตรกรรุ่นใหม่สู่ภาคเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาชาวบ้าน หลักวิชาการ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม ในยุคดิจิทัล 

            กิจกรรมหลักที่ 6 การแปรรูปผลผลิตการเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพ่ือยกระดับสินค้าเกษตรสู่สากล 

            กิจกรรมหลักที่ 7 การต่อยอดผลผลิตทางการเกษตร พลังงาน และของเสียสู่ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
และผลิตภัณฑ์แปรรูปเพ่ือเข้าสู่ BCG Economy 

                      กิจกรรมหลักที่ 8 การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และอาหารปลอดภัย 
                      กิจกรรมหลักท่ี 9 การพัฒนาวิสาหกิจเพ่ือสังคมด้านเกษตรอาหาร และอ่ืนๆ 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4  
          เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

  แนวทางการพัฒนา 
           1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาท่ีตอบโจทย์การพัฒนากำลังคนของพ้ืนที่โคราชและของประเทศ 

การออกแบบและการวิจัยในการศึกษาท่ีมีนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
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           2. สร้างเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต( Lifelong Learning ) พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวเนื่อง 
ผู้ประกอบการเอกชน ชุมชนและผู้สูงอายุ ซึ่งสร้างสังคมสูงวัยที่เข้มแข็งและมีคุณค่า 

           3. พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วม
ของครอบครัว ชุมชนและภาคีเครือข่ายรวมทั้งภาคประชาสังคม ในการดูแลสุขภาพ สาธารณะกิจชุมชน 

           4. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิต ทุกช่วงวัย ผู้ที่ด้อยโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ
ทางสังคม ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งสู่สังคมคุณภาพสูง 

           5. เสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ ปกป้องสถาบันหลักของชาติ ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินป้องกันและลดอุบัติเหตุในการคมนาคม รวมถึงเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ 

           6. เพ่ิมขีดความสามารถและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายประชาชนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ป้องกันปราบปรามทุจริตและปัญหาอาชญากรรม 

 แผนงานโครงการ 
      (1) แผนงาน      
                      1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการสาธารณสุข 
                      2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา     
                      3. ส่งเสริมและพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี 
                      4. ส่งเสริมและพัฒนาบริการภาครัฐด้านอ่ืนๆ 
                      5. ส่งเสริมและพัฒนา หมู่บ้านล้าหลัง ครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. 
                      6. สร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
ให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบ 

            7. ส่งเสริม พัฒนาอาชีพ ตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการเรียนรู้
หลักการทรงงาน 

            8. สร้างระบบเครือข่ายในภาครัฐ และภาคประชาชน           
            9. ส่งเสริมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน หรือนักเรียน นักศึกษา    

ในจังหวัด 
                      10. ส่งเสรมิในการให้ความรู้ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน    
                      11. จัดระบบการป้องกันปราบปรามผู้กระทำความผิด 

            12. สร้างระบบเครือข่ายการทำงานเฝ้าระวัง 

                      13. ส่งเสรมิการเตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย 
 

      โครงการ 
                     โครงการเสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
                      กิจกรรมหลักท่ี 1 ส่งเสริมและพัฒนาการดูแลสุขภาพ การรักษาผู้ป่วย ทุกช่วงวัย ด้วยองค์
ความรู้ และเทคโนโลยี 

                    กิจกรรมหลักท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาการ ศึกษา ทุกช่วงวัย ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี  
หรือนวัตกรรม 

                      กิจกรรมหลักท่ี 3 ส่งเสริมและพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี 
                      กิจกรรมหลักท่ี 4 ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการของภาครัฐ ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี  
หรือนวัตกรรม 
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                       กิจกรรมหลักท่ี 5 การส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
                       กิจกรรมหลักท่ี 6 การสร้างความรู้ความเข้าใจ การประชาสัมพันธ์/การเผยแผ่/การเทิดทูน 
และธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์          
                       กิจกรรมหลักท่ี 7 การพัฒนาอาชีพ ตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
และการเรียนรู้หลักการทรงงาน      
                        กิจกรรมหลักท่ี 8 การสร้างระบบเครือข่ายในภาครัฐ และภาคประชาชน 
                        กิจกรรมหลักท่ี 9 การจัด ระบบการป้องกันปราบปรามผู้กระทำความผิด และการสร้าง
เครือข่ายด้านการรักษาความปลอดภัย และการช่วยเหลือประชาชน 
                        กิจกรรมหลักที่ 10 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน       
   
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 5   

  ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน   

       แนวทางการพัฒนา 
              1. ยกระดับประสิทธิภาพในการบูรณาการบริหารจัดการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม 
              2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะครบวงจร สร้างมูลค่าท่ียั่งยืน ( BCG) และลด    

ของเสียอันตราย สร้างโคราชเมืองสะอาดและปลอดภัย 
              3. ผลักดันในการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน สร้างการมีส่วนร่วมของเอกชน

และชุมชนเพื่อการมีพลังงานที่ยั่งยืน 
              4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน โรงงาน หน่วยงานรัฐในการจัดการน้ำเสีย และพัฒนา

ฟ้ืนฟู ลำน้ำ คู คลองสาธารณะ 
              5. พัฒนาการเรียนรู้ทุกช่วงวัยในการรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลและยั่งยืน 

                แผนงานโครงการ 
          (1) แผนงาน  
                          1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู การป้องกันและการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ 
ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า         
                          2. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำในเขตและนอกเขตชลประทาน  
                          3. เพ่ิมความสามารถในการบริหารจัดการขยะ และรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมสำนึก
รับผิดชอบต่อสังคมเก่ียวกับการลดปริมาณขยะ  
                          4. ส่งเสริมการรณรงค์ประหยัดพลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด 
                          5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการน้ำเสีย และส่งเสริมพัฒนาฟ้ืนฟู ลำน้ำ คู คลอง
สาธารณะ 
                          6. ส่งเสริมการให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกประชาชน ได้ตระหนักถึงคุณค่า และประโยชน์
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
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  (2) โครงการ 
                           โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                            กิจกรรมหลักที่ 1  การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า 
                            กิจกรรมหลักท่ี 2  การบริหารจัดการน้ำในเขตและนอกเขตชลประทาน  
                            กิจกรรมหลักท่ี 3  การบริหารจัดการขยะ  
                            กิจกรรมหลักท่ี 4  การรณรงค์ประหยัดพลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด  
                            กิจกรรมหลักท่ี 5  การมีส่วนร่วมในการจัดการ น้ำเสีย และส่งเสริมพัฒนา ฟ้ืนฟู ลำน้ำ   
คูคลองสาธารณะ  
                            กิจกรรมหลักที่ 6  พัฒนาการเรียนรู้ในการรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลและยั่งยืน  
 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 6   

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

        แนวทางการพัฒนา 
     1. พัฒนาและยกระดับกำลังคนคุณภาพสูง บุคลากรของจังหวัดทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  

ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา รองรับการเติบโตเศรษฐกิจในอนาคต 
     2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 รองรับการพัฒนาเมืองที่เติบโต 
     3. พัฒนาและยกระดับโคราชเป็นเมืองคุณภาพสูง ที่มีความหลากหลาย ได้แก่  

เมืองอัจฉริยะ (SMART City) เมืองแห่งไมซ์ (MICE City) เมืองแห่งศิลปะ (Art City)  
เมืองแห่งความปลอดภัย ( Safe City ) 

     4. เสริมสร้างศูนย์การบริการประชาสัมพันธ์ การบริการสาธารณะ แบบ One Stop service 
ผ่านระบบ E-Korat 

      แผนงานโครงการ 
  (1) แผนงาน 
                        พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ โครงสร้างเมืองคุณภาพสูง และกำลังคนทุกภาคส่วน  
ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

  (2) โครงการ 
                           โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาโครงสร้างเมือง
คุณภาพสูง และกำลังคนทุกภาคส่วน 

                 กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กำลังคนทั้งบุคลากร
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา  
           กิจกรรมหลักท่ี 2 ยกระดับโครงสร้างองค์กรทุกภาคส่วน มู่งสู่ เมืองคุณภาพสูง  
ที่มีความหลากหลาย เมืองอัจฉริยะ (SMART City) เมืองแห่งไมซ์ (MICE City) เมืองแห่งศิลปะ (Art City)  
เมืองแห่งความปลอดภัย ( Safe City ) 
           กิจกรรมหลักท่ี 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน การตรวจติดตาม  
และการประเมินผลตามนโยบายรัฐบาล 
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           โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
 
ที ่ โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ 

  ผลผลิต:โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2,799,275.00 

   การจัดทำฝายต้นน้ำ (Check dam) เพ่ือสร้างความชุ่มชื้นแก่ดิน 2,799,275.00 

  ผลผลิต:โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ 61,094,741.39 

   ส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดนครราชสีมา Sport City 1,500,000.00 

   ส่งเสริมและพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดนครราชสีมาสู่ความเป็นเลิศ 1,000,000.00 

   ส่งเสริมและพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดนครราชสีมาสู่ความเป็นเลิศ (เหลือจ่าย) 1,355,000.00 
   ส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านน้อยที่ดี (เหลือจ่าย) 556,000.00 

   ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและกีฬา (เหลือ
จ่าย) 

300,000.00 

   การยกระดับการบริหารจัดการเครือข่ายและจับคู่พันธมิตรทางการตลาดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดนครราชสีมามุ่งสู่ตลาดนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศ 
(เหลือจ่าย) 

1,500,000.00 

   การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโคราชในกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยและ
ต่างประเทศ (เหลือจ่าย) 

1,500,000.00 

  ขุดลอกคลองโคกหนองรังกา พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 155,000 ลูกบาศก์เมตร 

5,338,792.09 

  ขุดลอกแก้มลิงโคกหนองรังกา พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 375,000 ลูกบาศก์เมตร 

11,000,749.30 

   พัฒนาเมือง ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณลำปรุ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (เหลือจ่าย) 

2,467,200.00 

   ไทยแลนด์เบียนนาเล่ 2020 การบูรณาการการวางแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนกับการ
สร้างงานศิลปะสาธารณะเพ่ือพัฒนาหมู่บ้าน : กรณีศึกษาการพัฒนาหมู่บ้านโพนสูง
เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนนิเวศเกษตรขอบเมือง (เหลือจ่าย) 

500,000.00 

   ส่งเสริมและพัฒนาเมืองศิลปะ 25,751,000.00 
   ส่งเสริมและพัฒนาเมืองศิลปะ (เหลือจ่าย) 2,239,000.00 

   งานตรุษจีนโคราช 1,777,000.00 
   ส่งเสริมงานเทศกาลเที่ยวพิมาย ประจำปี 2564 3,470,000.00 
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ที ่ โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ 

   ไทยแลนด์เบียนนาเล่ 2020 โคราชเมืองศิลปะ อัตลักษณ์ประติมากรรมและ
เครื่องปั้นดินเผานานาชาติ ด่านเกวียนร่วมสมัย (เหลือจ่าย) 

840,000.00 

  ผลผลิต:โครงการพัฒนาด้านเกษตร 203,004,617.28 

   ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และอาหารปลอดภัย (Korat FooDEx) 990,000.00 
   ส่งเสริมการตลาดเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย (เหลือจ่าย) 2,000,000.00 
  ขุดลอกแก้มลิงหนองสองห้อง พร้อมอาคารประกอบ บ้านหัวทำนบ ตำบลกงรถ อำเภอ

ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 42,600 ลูกบาศก์เมตร 
1,979,954.64 

  ขุดลอกแก้มลิงบ้านจัดสรร บ้านใหม่ลำเพียก ตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 114,250 ลูกบาศก์เมตร 

2,426,713.30 

  ขุดลอกแก้มลิงบ้านคลองน้ำมัน บ้านหนองแคทราย ตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 114,250 ลูกบาศก์เมตร 

2,435,313.25 

  ขุดลอกระบบระบายน้ำห้วยบ้านนาโคกพัฒนา พร้อมอาคารประกอบ บ้านนาโคก
พัฒนา ตำบลหินลาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 84,800 ลูกบาศก์เมตร 

2,686,922.00 

  ขุดลอกแก้มลิงบึงด่านระกา พร้อมอาคารประกอบ บ้านถนนถั่ว ตำบลใหม่ อำเภอโนน
สูง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 86,700 ลูกบาศก์เมตร 

2,706,099.31 

  ขุดลอกระบบระบายน้ำบ้านดอนกลาง พร้อมอาคารประกอบ บ้านดอนกลาง ตำบล
หนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 79,050 
ลูกบาศก์เมตร 

2,989,662.00 

  ขุดลอกแก้มลิงหนองไผ่ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม 
จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 199,330 ลูกบาศก์เมตร 

14,377,755.35 

  ขุดลอกแก้มลิงบ้านขามโนนสันติ พร้อมอาคารประกอบ บ้านขามโนนสันติ ตำบลบิง 
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 117,000 ลูกบาศก์
เมตร 

10,770,832.92 

  ขุดลอกแก้มลิงห้วยยาง ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 323,500 ลูกบาศก์เมตร 

7,887,400.21 

  ขุดลอกระบบระบายน้ำคลองดินดำ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองตะไก้ อำเภอ
หนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 203,889 ลูกบาศก์
เมตร 

24,966,826.50 

  ขุดลอกระบบระบายน้ำลำห้วยแยะ พร้อมอาคารประกอบ บ้านมะค่า ตำบลโพนทอง 
อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 174,300 ลูกบาศก์เมตร 

6,337,034.36 
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ที ่ โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ 

  ขุดลอกแก้มลิงห้วยหิน บ้านบ่อลิง ตำบลโนนสมบรูณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 377,250 ลูกบาศก์เมตร 

10,235,405.00 

  ขุดลอกระบบระบายน้ำลำห้วยแยะ พร้อมอาคารประกอบ บ้านโนนเมือง อำเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 191,500 ลูกบาศก์เมตร 

6,311,929.73 

  ขุดลอกระบบระบายน้ำลำจักราชบ้านตะกรุดเครือปลอก พร้อมอาคารประกอบ บ้าน
ตะกรุดเครือปลอก ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 62,480 ลูกบาศก์เมตร 

7,213,383.37 

  ขุดลอกแก้มลิงหนองอ้อ พร้อมอาคารประกอบ บ้านหัวอ้อ ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 308,200 ลูกบาศก์เมตร 

9,364,857.08 

  ขุดลอกระบบระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ บ้านซับชุมพล ตำบลหนองหญ้าขาว 
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 37,130 ลูกบาศก์เมตร 

8,284,733.79 

  ขุดลอกระบบระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองไผ่ ตำบลหนองหญ้าขาว 
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 37,130 ลูกบาศก์เมตร 

7,312,704.15 

  ขุดลอกระบบระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ บ้านลำบ้านใหม่ ตำบลหนองหญ้าขาว 
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 37,130 ลูกบาศก์เมตร 

8,740,000.00 

  ขุดลอกแก้มลิงบ้านโนนงิ้ว พร้อมอาคารประกอบ บ้านโนนงิ้ว ตำบลหนองพลวง อำเภอ
จักราช จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 98,600 ลูกบาศก์เมตร 

11,975,977.22 

  ขุดลอกแก้มลิงหนองปรือแก้ว พร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองปรือแก้ว ตำบลท่าลาด 
อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 352,500 ลูกบาศก์
เมตร 

11,419,213.10 

  ขุดลอกแก้มลิงส้งลี้ พร้อมอาคารประกอบบ้านหนองกก หมู่ 4 ตำบลตลาดไทร อำเภอ
ประทาย จังวัดนครราชสีมา (เหลือจ่าย) 

5,000,000.00 

  ขุดลอกแก้มลิงบึงสะแกแสง พร้อมอาคารประกอบ บ้านขามสะแกแสง ตำบลพะงาด 
อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา (เหลือจ่าย) 

1,600,000.00 

  ขุดลอกแก้มลิงบ้านดอนกลาง พร้อมอาคารประกอบ บ้านดอนกลาง ตำบลหนอง
มะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา (เหลือจ่าย) 

5,000,000.00 

  ขุดลอกแก้มลิงบ้านดอนกลาง พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2  
บ้านดอนกลาง ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา  (เหลือจ่าย) 

4,935,000.00 

  ขุดลอกระบบระบายน้ำลำห้วยแยะ พร้อมอาคารประกอบ บ้านถนนหัก ตำบลสีดา 
อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา (เหลือจ่าย) 

9,500,000.00 
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ที ่ โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ 

  ขุดลอกแก้มลิงหนองไผ่ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม 
จังหวัดนครราชสีมา (เหลือจ่าย) 

7,900,000.00 

   พัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดนครราชสีมา (เหลือจ่าย) 2,700,000.00 

   หมู่บ้านปศุสัตว์ โค - กระบือ (เหลือจ่าย) 1,000,000.00 

   เปลี่ยนถ่ายเลือดใหม่ให้ภาคการเกษตร (เหลือจ่าย) 1,956,900.00 

  ผลผลิต:โครงการพัฒนาด้านสังคม 122,032,666.33 

  ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย นม.2141 แยก ทล.24 - บ้านหนอง
ยายเทียม อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 
3.000 กิโลเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

14,990,000.00 

  เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย นม.1048 แยก ทล.2 - บ้านสีคิ้ว อำเภอ
สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร ไหล่ทางข้าง
ละ 1.00 เมตร 

14,990,000.00 

  ปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2217 ตอน ด่านขุนทด – หนองกราด ระหว่าง 
กม.0+700 - กม.1+700 อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 
16.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร 

27,797,576.14 

  ปรับปรุงทางหลวงเพ่ือการท่องเที่ยว บนทางหลวงหมายเลข 2090 ตอนปางแก - 
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ระหว่าง กม.10+000 - กม.11+000 อำเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 9.10 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร ไหล่ทางข้างละ 
2.00 เมตร 

574,500.00 

  ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย นม.2141 แยก ทล.24 - บ้านหนอง
ยายเทียม อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา  (เหลือจ่าย) 

18,000,000.00 

  เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย นม.1048 แยก ทล.2 - บ้านสีคิ้ว อำเภอ
สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  (เหลือจ่าย) 

20,790,000.00 

   ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดนครราชสีมา (เหลือจ่าย) 1,000,000.00 

   รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดTo Be Number One  จังหวัดนครราชสีมา 560,000.00 

   พัฒนาหน่วยบริการสุขภาพในพ้ืนที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดนครราชสีมา (ผ่าน
มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ติดดาว) (เหลือจ่าย) 

283,800.00 

   ยุติธรรมสร้างสุข (เหลือจ่าย) 612,300.00 
   อบรมการเลี้ยงจิ้งหรีดตามแนวทางเศษฐกิจพอเพียงสร้างอาชีพให้แก่ผู้ปกครองเด็กที่มี

ความต้องการจำเป็นพิเศษ (เหลือจ่าย) 
1,153,200.00 

   บริหารจัดการสถาบันเครือข่ายเพ่ือขับเคลื่อนจังหวัดนครราชสีมา ด้าน Smart City  2,430,800.00 
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   การเพ่ิมศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพ่ือพัฒนาระบบการ
จัดทำฐานข้อมูลดิจิทัลเชิงพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา (เหลือจ่าย) 

699,600.00 

   การสร้างการรับรู้/พัฒนาองค์ความรู้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา
เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) (เหลือจ่าย) 

97,800.00 

   บริหารจัดการสถาบันเครือข่ายเพ่ือขับเคลื่อนจังหวัดนครราชสีมา ด้าน MICE City  1,440,200.00 
   kick off korat smart city (เหลือจ่าย) 500,000.00 

   ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000.00 

   จ่ายชดเชยค่า K 6,112,890.19 

  ผลผลิต:โครงการรักษาความม่ันคงและความสงบ 3,999,700.00 

   เสริมสร้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1,000,000.00 

   สริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (เหลือ
จ่าย) 

0.00 

   การป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดและค้าไม้พะยูง (เหลือจ่าย) 0.00 
   เสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน 1,000,000.00 

   ประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด (ปักกลด) จังหวัดนครราชสีมา (เหลือจ่าย) 1,999,700.00 

  รวม 392,931,000.00 
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           ผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  30 กันยายน 2564) 
ผลการเบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น 216,154,434.66 บาท กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 44 รายการ 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 171,975,517.92 บาท เงินพับไป 4,801,047.42 บาท 
 

ที่ โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ กันเงินเบิกจ่าย
เหลื่อมปี 

เงินพับไป 

 1 ผลผลิต:โครงการบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2,799,275.00 2,799,275.00   0.00 0.00 

   การจัดทำฝายต้นน้ำ (Check dam) 
เพื่อสร้างความชุ่มชื้นแก่ดิน 

2,799,275.00 2,799,275.00 93.31 0.00 0.00 

 2 ผลผลิต:โครงการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวและบริการ 

61,094,741.39 34,580,838.36   25,777,382.29 736,520.74 

   ส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัด
นครราชสีมา Sport City 

1,500,000.00 1,143,200.00 76.21 141,900.00 214,900.00 

   ส่งเสริมและพัฒนากีฬาวอลเลย์บอล
จังหวัดนครราชสีมาสู่ความเป็นเลิศ 

1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 0.00 0.00 

   ส่งเสริมและพัฒนากีฬาวอลเลย์บอล
จังหวัดนครราชสีมาสู่ความเป็นเลิศ 
(เหลือจ่าย) 

1,355,000.00 1,342,100.00 99.05 12,900.00 0.00 

   ส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านน้อยที่ดี 
(เหลือจ่าย) 

556,000.00 547,200.00 98.42 7,000.00 1,800.00 

   ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและ
กีฬา (เหลือจ่าย) 

300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 

   การยกระดับการบริหารจัดการ
เครือข่ายและจับคู่พันธมิตรทาง
การตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
จังหวัดนครราชสีมามุ่งสู่ตลาด
นักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศ 
(เหลือจ่าย) 

1,500,000.00 1,500,000.00 100.00 0.00 0.00 

   การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
อุทยานธรณีโคราชในกลุ่มนักท่องเที่ยว
ไทยและต่างประเทศ (เหลือจ่าย) 

1,500,000.00 1,500,000.00 100.00 0.00 0.00 

  ขุดลอกคลองโคกหนองรังกา พร้อม
อาคารประกอบ ตำบลเทพาลัย อำเภอ
คง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 155,000 ลูกบาศก์เมตร 

5,338,792.09 5,258,941.98 63.36 79,850.00 0.11 

  ขุดลอกแก้มลิงโคกหนองรังกา พร้อม
อาคารประกอบ ตำบลเทพาลัย อำเภอ
คง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 375,000 ลูกบาศก์เมตร 

11,000,749.30 10,813,756.38 68.88 186,991.29 1.63 
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ที่ โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ กันเงินเบิกจ่าย
เหลื่อมปี 

เงินพับไป 

   พัฒนาเมือง ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง 
บริเวณลำปรุ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
(เหลือจ่าย) 

2,467,200.00 0.00 0.00 2,467,200.00 0.00 

   ไทยแลนด์เบียนนาเล่ 2020 การบูร
ณาการการวางแผนพัฒนาหมู่บ้าน/
ชุมชนกับการสร้างงานศิลปะสาธารณะ
เพื่อพัฒนาหมู่บ้าน : กรณีศึกษาการ
พัฒนาหมู่บ้านโพนสูงเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว ชุมชนนิเวศเกษตรขอบเมือง 
(เหลือจ่าย) 

500,000.00 500,000.00 100.00 0.00 0.00 

   ส่งเสริมและพัฒนาเมืองศิลปะ 25,751,000.00 4,888,640.00 17.46 20,651,541.00 210,819.00 

   ส่งเสริมและพัฒนาเมืองศิลปะ (เหลือ
จ่าย) 

2,239,000.00   0.00 2,230,000.00 9,000.00 

   งานตรุษจีนโคราช 1,777,000.00 1,777,000.00 88.85 0.00 0.00 

   ส่งเสริมงานเทศกาลเที่ยวพิมาย 
ประจำปี 2564 

3,470,000.00 3,470,000.00 99.14 0.00 0.00 

   ไทยแลนด์เบียนนาเล่ 2020 โคราช
เมืองศิลปะ อัตลักษณ์ประติมากรรม
และเครื่องปั้นดินเผานานาชาติ ด่าน
เกวียนร่วมสมัย (เหลือจ่าย) 

840,000.00 840,000.00 100.00 0.00 0.00 

 3 ผลผลิต:โครงการพัฒนาด้านเกษตร 203,004,617.28 104,745,766.41   96,323,144.28 1,935,706.59 

   ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร 
อุตสาหกรรม และอาหารปลอดภัย 
(Korat FooDEx) 

990,000.00 0.00 0.00 990,000.00 0.00 

   ส่งเสริมการตลาดเกษตรอินทรีย์และ
อาหารปลอดภัย (เหลือจ่าย) 

2,000,000.00 0.00 0.00 1,700,000.00 300,000.00 

  ขุดลอกแก้มลิงหนองสองห้อง พร้อม
อาคารประกอบ บ้านหัวทำนบ ตำบลกง
รถ อำเภอห้วยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 42,600 ลูกบาศก์เมตร 

1,979,954.64 984,962.30 31.77 977,592.00 17,400.34 

  ขุดลอกแก้มลิงบ้านจัดสรร บ้านใหม่ลำ
เพียก ตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 114,250 ลูกบาศก์เมตร 

2,426,713.30 927,753.08 18.56 1,498,960.00 0.22 

  ขุดลอกแก้มลิงบ้านคลองน้ำมัน บ้าน
หนองแคทราย ตำบลลำเพียก อำเภอคร
บุรี จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุด
ไมน่้อยกว่า 114,250 ลูกบาศก์เมตร 

2,435,313.25 936,353.25 18.73 1,498,960.00 0.00 
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ที่ โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ กันเงินเบิกจ่าย
เหลื่อมปี 

เงินพับไป 

  ขุดลอกระบบระบายน้ำห้วยบ้านนาโคก
พัฒนา พร้อมอาคารประกอบ บ้านนา
โคกพัฒนา ตำบลหินลาด อำเภอด่าน
ขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 84,800 ลูกบาศก์
เมตร 

2,686,922.00 2,030,680.02 67.69 656,105.16 136.82 

  ขุดลอกแก้มลิงบึงด่านระกา พร้อม
อาคารประกอบ บ้านถนนถั่ว ตำบลใหม่ 
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 86,700 
ลูกบาศก์เมตร 

2,706,099.31 1,227,675.31 24.55 1,478,424.00 0.00 

  ขุดลอกระบบระบายน้ำบ้านดอนกลาง 
พร้อมอาคารประกอบ บ้านดอนกลาง 
ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 79,050 ลูกบาศก์เมตร 

2,989,662.00 2,989,661.61 59.79 0.00 0.39 

  ขุดลอกแก้มลิงหนองไผ่ พร้อมอาคาร
ประกอบ ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอ
บ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 199,330 
ลูกบาศก์เมตร 

14,377,755.35 12,717,671.18 70.65 1,660,084.01 0.16 

  ขุดลอกแก้มลิงบ้านขามโนนสันติ 
พร้อมอาคารประกอบ บ้านขามโนน
สันติ ตำบลบิง อำเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 117,000 ลูกบาศก์เมตร 

10,770,832.92 5,040,666.96 33.60 5,719,556.89 10,609.07 

  ขุดลอกแก้มลิงห้วยยาง ตำบลธงชัย
เหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 323,500 ลูกบาศก์เมตร 

7,887,400.21 1,893,193.47 15.78 5,994,206.74 0.00 

  ขุดลอกระบบระบายน้ำคลองดินดำ 
พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองตะ
ไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 203,889 ลูกบาศก์เมตร 

24,966,826.50 14,713,227.72 58.85 10,253,060.43 538.35 

  ขุดลอกระบบระบายน้ำลำห้วยแยะ 
พร้อมอาคารประกอบ บ้านมะค่า ตำบล
โพนทอง อำเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 174,300 ลูกบาศก์เมตร 

6,337,034.36 6,337,034.32 63.37 0.00 0.04 

  ขุดลอกแก้มลิงห้วยหิน บ้านบ่อลิง 
ตำบลโนนสมบรูณ์ อำเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 377,250 ลูกบาศก์เมตร 

10,235,405.00 4,775,433.03 29.85 5,459,971.62 0.35 
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ที่ โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ กันเงินเบิกจ่าย
เหลื่อมปี 

เงินพับไป 

  ขุดลอกระบบระบายน้ำลำห้วยแยะ 
พร้อมอาคารประกอบ บ้านโนนเมือง 
อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 191,500 
ลูกบาศก์เมตร 

6,311,929.73 3,241,333.67 32.41 3,013,896.00 56,700.06 

  ขุดลอกระบบระบายน้ำลำจักราชบ้าน
ตะกรุดเครือปลอก พร้อมอาคาร
ประกอบ บ้านตะกรุดเครือปลอก ตำบล
จักราช อำเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 62,480 ลูกบาศก์เมตร 

7,213,383.37 5,510,497.25 36.74 1,671,750.00 31,136.12 

  ขุดลอกแก้มลิงหนองอ้อ พร้อมอาคาร
ประกอบ บ้านหัวอ้อ ตำบลง้ิว อำเภอ
ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 308,200 
ลูกบาศก์เมตร 

9,364,857.08 9,364,856.88 65.03 0.00 0.20 

  ขุดลอกระบบระบายน้ำ พร้อมอาคาร
ประกอบ บ้านซับชุมพล ตำบลหนอง
หญ้าขาว อำเภอสีค้ิว จังหวัด
นครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 37,130 ลูกบาศก์เมตร 

8,284,733.79 4,053,841.05 40.54 4,230,892.39 0.35 

  ขุดลอกระบบระบายน้ำ พร้อมอาคาร
ประกอบ บ้านหนองไผ่ ตำบลหนอง
หญ้าขาว อำเภอสีค้ิว จังหวัด
นครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 37,130 ลูกบาศก์เมตร 

7,312,704.15 3,557,414.20 35.57 3,755,289.95 0.00 

  ขุดลอกระบบระบายน้ำ พร้อมอาคาร
ประกอบ บ้านลำบ้านใหม่ ตำบลหนอง
หญ้าขาว อำเภอสีค้ิว จังหวัด
นครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 37,130 ลูกบาศก์เมตร 

8,740,000.00 6,376,593.96 53.14 2,333,237.24 30,168.80 

  ขุดลอกแก้มลิงบ้านโนนง้ิว พร้อม
อาคารประกอบ บ้านโนนง้ิว ตำบล
หนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 98,600 ลูกบาศก์เมตร 

11,975,977.22 11,975,819.37 99.80 0.00 157.85 

  ขุดลอกแก้มลิงหนองปรือแก้ว พร้อม
อาคารประกอบ บ้านหนองปรือแก้ว 
ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 352,500 ลูกบาศก์เมตร 

11,419,213.10 3,480,191.36 20.47 7,939,021.28 0.46 

  ขุดลอกแก้มลิงส้งลี้ พร้อมอาคาร
ประกอบบ้านหนองกก หมู่ 4 ตำบล
ตลาดไทร อำเภอประทาย จังวัด
นครราชสีมา (เหลือจ่าย) 

5,000,000.00 1,398,165.22 27.96 3,458,152.50 143,682.28 
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ที่ โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ กันเงินเบิกจ่าย
เหลื่อมปี 

เงินพับไป 

  ขุดลอกแก้มลิงบึงสะแกแสง พร้อม
อาคารประกอบ บ้านขามสะแกแสง 
ตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา (เหลือจ่าย) 

1,600,000.00 485,429.82 30.34 1,083,557.44 31,012.74 

  ขุดลอกแก้มลิงบ้านดอนกลาง พร้อม
อาคารประกอบ บ้านดอนกลาง ตำบล
หนองมะนาว อำเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา (เหลือจ่าย) 

5,000,000.00 399,885.02 8.00 4,482,807.31 117,307.67 

  ขุดลอกแก้มลิงบ้านดอนกลาง พร้อม
อาคารประกอบ ระยะที่ 2  
บ้านดอนกลาง ตำบลหนองมะนาว 
อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา  (เหลือ
จ่าย) 

4,935,000.00 286,226.36 5.80 4,454,114.32 194,659.32 

  ขุดลอกระบบระบายน้ำลำห้วยแยะ 
พร้อมอาคารประกอบ บ้านถนนหัก 
ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา (เหลือจ่าย) 

9,500,000.00 0.00 0.00 9,499,998.00 2.00 

  ขุดลอกแก้มลิงหนองไผ่ พร้อมอาคาร
ประกอบ ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอ
บ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา (เหลือ
จ่าย) 

7,900,000.00 0.00 0.00 7,899,407.00 593.00 

   พัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดนครราชสีมา 
(เหลือจ่าย) 

2,700,000.00   0.00 2,588,500.00 111,500.00 

   หมู่บ้านปศุสัตว์ โค - กระบือ (เหลือ
จ่าย) 

1,000,000.00 4,000.00 0.40 992,400.00 3,600.00 

   เปลี่ยนถ่ายเลือดใหม่ให้ภาคการเกษตร 
(เหลือจ่าย) 

1,956,900.00 37,200.00 1.90 1,033,200.00 886,500.00 

 4 ผลผลิต:โครงการพัฒนาด้านสังคม 122,032,666.33 70,028,854.89   49,874,991.35 2,128,820.09 

  ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนสาย นม.2141 แยก ทล.24 - 
บ้านหนองยายเทียม อำเภอหนองบุญ
มาก จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 7.00 
เมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร ไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร 

14,990,000.00 14,990,000.00 99.93 0.00 0.00 

  เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
สาย นม.1048 แยก ทล.2 - บ้านสีค้ิว 
อำเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 
6.00 เมตร ระยะทาง 4.000 
กิโลเมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร 

14,990,000.00 14,990,000.00 99.93 0.00 0.00 

  ปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 
2217 ตอน ด่านขุนทด – หนองกราด 
ระหว่าง กม.0+700 - กม.1+700 
อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
ผิวจราจรกว้าง 16.00 เมตร ระยะทาง 
1.000 กิโลเมตร ไหล่ทางข้างละ 
2.50 เมตร 

27,797,576.14 20,020,534.79 66.74 7,777,041.35 0.00 
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ที่ โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ กันเงินเบิกจ่าย
เหลื่อมปี 

เงินพับไป 

  ปรับปรุงทางหลวงเพื่อการท่องเที่ยว 
บนทางหลวงหมายเลข 2090 ตอน
ปางแก - อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
ระหว่าง กม.10+000 - กม.11+000 
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
กว้าง 9.10 เมตร ระยะทาง 1.000 
กิโลเมตร ไหล่ทางข้างละ 2.00 เมตร 

574,500.00 0.00 0.00 0.00 574,500.00 

  ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนสาย นม.2141 แยก ทล.24 - 
บ้านหนองยายเทียม อำเภอหนองบุญ
มาก จังหวัดนครราชสีมา  (เหลือจ่าย) 

18,000,000.00 0.00 0.00 17,985,000.00 15,000.00 

  เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
สาย นม.1048 แยก ทล.2 - บ้านสีค้ิว 
อำเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา  (เหลือ
จ่าย) 

20,790,000.00 0.00 0.00 20,770,000.00 20,000.00 

   ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัด
นครราชสีมา (เหลือจ่าย) 

1,000,000.00 0.00 0.00 907,400.00 92,600.00 

   รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดTo Be Number One  จังหวัด
นครราชสีมา 

560,000.00 230,000.00 41.07 0.00 330,000.00 

   พัฒนาหน่วยบริการสุขภาพในพื้นที่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัด
นครราชสีมา (ผ่านมาตรฐาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.
สต.) ติดดาว) (เหลือจ่าย) 

283,800.00 0.00 0.00 0.00 283,800.00 

   ยุติธรรมสร้างสุข (เหลือจ่าย) 612,300.00 611,362.39 91.38 0.00 937.61 

   อบรมการเลี้ยงจิ้งหรีดตามแนวทาง
เศษฐกิจพอเพียงสร้างอาชีพให้แก่
ผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการจำเป็น
พิเศษ (เหลือจ่าย) 

1,153,200.00 143,100.00 12.41 836,850.00 173,250.00 

   บริหารจัดการสถาบันเครือข่ายเพื่อ
ขับเคลื่อนจังหวัดนครราชสีมา ด้าน 
Smart City  

2,430,800.00 1,449,897.50 59.65 714,500.00 266,402.50 

   การเพิ่มศักยภาพการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อพัฒนา
ระบบการจัดทำฐานข้อมูลดิจิทัลเชิง
พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (เหลือจ่าย) 

699,600.00 82,800.00 11.84 425,000.00 191,800.00 

   การสร้างการรับรู้/พัฒนาองค์ความรู้
ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมาเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะ (Smart City) (เหลือจ่าย) 

97,800.00 68,016.00 69.55 0.00 29,784.00 

   บริหารจัดการสถาบันเครือข่ายเพื่อ
ขับเคลื่อนจังหวัดนครราชสีมา ด้าน 
MICE City  

1,440,200.00 1,440,200.00 100.00 0.00 0.00 

   kick off korat smart city (เหลือจ่าย) 500,000.00 344,670.00 68.93 155,000.00 330.00 
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ที่ โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ กันเงินเบิกจ่าย
เหลื่อมปี 

เงินพับไป 

  ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด/
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

10,000,000.00 9,545,386.89 95.45 304,200.00 150,413.11 

   จ่ายชดเชยค่า K 6,112,890.19 6,112,887.32 100.00 0.00 2.87 

 5 ผลผลิต:โครงการรักษาความมั่นคง
และความสงบ 

3,999,700.00 3,999,700.00   0.00 0.00 

  เสริมสร้างการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยและความมั่นคงของ
บ้านเมือง อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 0.00 0.00 

  เสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ 
ศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ (เหลือจ่าย) 

0.00   0.00 0.00 0.00 

  การป้องกันและปราบปรามการลักลอบ
ตัดและค้าไม้พะยูง (เหลือจ่าย) 

0.00   0.00 0.00 0.00 

  เสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 0.00 0.00 

  ประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด (ปัก
กลด) จังหวัดนครราชสีมา (เหลือจ่าย) 

1,999,700.00 1,999,700.00 100.00 0.00 0.00 

  รวม 392,931,000.00 216,154,434.66   171,975,517.92 4,801,047.42 

 
 
ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  30 กันยายน 2564) 
ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 30 รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 83,784,812.89 บาท ดังนี้ 
 

ที ่ โครงการ-กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย 

งบปกติ งบเหลือจ่าย 

  ผลผลิต:โครงการบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3,000,000.00 0.00 88,275.00 

1  การจัดทำฝายต้นน้ำ (Check dam) เพื่อสร้างความ
ชุ่มช้ืนแก่ดิน 

250,000.00   88,275.00 

2 จัดทำฝายต้นน้ำ (Check Dam) ลุ่มน้ำสาขาลำพระ
เพลิง ตำบลวังหมี และตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำ
เขียว จังหวัดนครราชสีมา  

500,000.00   495,000.00 

3 จัดทำฝายต้นน้ำ (Check Dam) ลุ่มน้ำลำเชียงไกร 
ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

250,000.00   247,500.00 
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ที ่ โครงการ-กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย 

งบปกติ งบเหลือจ่าย 

4 จัดทำฝายต้นน้ำ (Check Dam) ลุ่มน้ำสาขาลำแชะ 
ลำห้วยคลองวังวน บ้านหินลับ ตำบลบ้านใหม่ 
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา   

250,000.00   245,000.00 

5 จัดทำฝายต้นน้ำ (Check Dam) ลุ่มน้ำลำตะคอง 
ตำบลมะเกลือเก่า และตำบลมะเกลือใหม่       
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา    

250,000.00   247,000.00 

6 จัดทำฝายต้นน้ำ (Check Dam) ลุ่มน้ำลำตะคอง 
ตำบลมิตรภาพ และตำบลลาดบัวขาว  อำเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา  

500,000.00   494,000.00 

7 จัดทำฝายต้นน้ำ (Check Dam) ลุ่มน้ำสาขาลำมูลบน 
ลำห้วยคลอง บ้านใหญ่ บ้านตลิ่งชัน ตำบลจระเข้หิน 
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

250,000.00   245,000.00 

8 จัดทำฝายต้นน้ำ (Check Dam) ลุ่มน้ำสาขาลำแชะ 
ลำห้วยหนองขอน บ้านซับเจริญ ตำบลโคกกระชาย 
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา   

500,000.00   490,000.00 

9 จัดทำฝายต้นน้ำ (Check Dam) ลุ่มน้ำลำตะคอง 
ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

250,000.00   247,500.00 

  ผลผลิต:โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและ
บริการ 

6,500,000.00 4,340,000.00 10,587,000.00 

10  ส่งเสริมและพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลจังหวัด
นครราชสีมาสู่ความเป็นเลิศ 

1,000,000.00   1,000,000.00 

11  การยกระดับการบริหารจัดการเครือข่ายและจับคู่
พันธมิตรทางการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
จังหวัดนครราชสีมามุ่งสู่ตลาดนักท่องเที่ยวไทยและ
ต่างประเทศ (เหลือจ่าย) 

  1,500,000.00 1,500,000.00 

12  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานธรณี
โคราชในกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศ 
(เหลือจ่าย) 

  1,500,000.00 1,500,000.00 

13  ไทยแลนด์เบียนนาเล่ 2020 การบูรณาการการ
วางแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนกับการสร้างงานศิลปะ
สาธารณะเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน : กรณีศึกษาการพัฒนา
หมู่บ้านโพนสูงเป็นแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนนิเวศ
เกษตรขอบเมือง (เหลือจ่าย) 

  500,000.00 500,000.00 

14  งานตรุษจีนโคราช 2,000,000.00   1,777,000.00 

15  ส่งเสริมงานเทศกาลเที่ยวพิมาย ประจำปี 2564 3,500,000.00   3,470,000.00 

16  ไทยแลนด์เบียนนาเล่ 2020 โคราชเมืองศิลปะ อัต
ลักษณ์ประติมากรรมและเครื่องปั้นดินเผานานาชาติ 
ด่านเกวียนร่วมสมัย (เหลือจ่าย) 

  840,000.00 840,000.00 
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ที ่ โครงการ-กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย 

งบปกติ งบเหลือจ่าย 

  ผลผลิต:โครงการพัฒนาด้านเกษตร 41,400,000.00 0.00 30,667,372.18 

17 ขุดลอกระบบระบายน้ำบ้านดอนกลาง พร้อมอาคาร
ประกอบ บ้านดอนกลาง ตำบลหนองมะนาว อำเภอ
คง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
79,050 ลูกบาศก์เมตร 

5,000,000.00   2,989,661.61 

18 ขุดลอกระบบระบายน้ำลำห้วยแยะ พร้อมอาคาร
ประกอบ บ้านมะค่า ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
174,300 ลูกบาศก์เมตร 

10,000,000.00   6,337,034.32 

19 ขุดลอกแก้มลิงหนองอ้อ พร้อมอาคารประกอบ บ้าน
หัวอ้อ ตำบลง้ิว อำเภอห้วยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 308,200 
ลูกบาศก์เมตร 

14,400,000.00   9,364,856.88 

20 ขุดลอกแก้มลิงบ้านโนนง้ิว พร้อมอาคารประกอบ 
บ้านโนนง้ิว ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 98,600 
ลูกบาศก์เมตร 

12,000,000.00   11,975,819.37 

  ผลผลิต:โครงการพัฒนาด้านสังคม 32,000,200.00 6,879,690.19 38,442,465.71 

21 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย นม.
2141 แยก ทล.24 - บ้านหนองยายเทียม อำเภอ
หนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 7.00 
เมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร 

15,000,000.00   14,990,000.00 

22 เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย นม.
1048 แยก ทล.2 - บ้านสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 4.000 
กิโลเมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร 

15,000,000.00   14,990,000.00 

23  รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดTo Be 
Number One  จังหวัดนครราชสีมา 

560,000.00   230,000.00 

24  ยุติธรรมสร้างสุข (เหลือจ่าย)   669,000.00 611,362.39 

25  การสร้างการรับรู้/พัฒนาองค์ความรู้ให้กับประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะ (Smart City) (เหลือจ่าย) 

  97,800.00 68,016.00 

26  บริหารจัดการสถาบันเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อน
จังหวัดนครราชสีมา ด้าน MICE City  

1,440,200.00   1,440,200.00 

27  จ่ายชดเชยค่า K   6,112,890.19 6,112,887.32 
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ที ่ โครงการ-กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย 

งบปกติ งบเหลือจ่าย 

  ผลผลิต:โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ 2,000,000.00 1,999,700.00 3,999,700.00 

28  เสริมสร้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและ
ความมั่นคงของบ้านเมือง อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

1,000,000.00   1,000,000.00 

29  เสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน 1,000,000.00   1,000,000.00 

30  ประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด (ปักกลด) จังหวัด
นครราชสีมา (เหลือจ่าย) 

  1,999,700.00 1,999,700.00 

  รวม 84,900,200.00 13,219,390.19 83,784,812.89 

 
ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

       1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้การดำเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีลักษณะเป็นการอบรม    
การจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคน ไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลให้การดำเนินโครงการและ
เบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า 
       2. การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
บางรายการผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามสัญญา ส่งผลให้การดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า 
       3. การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
บางรายการมีการปรับแก้ไขแบบรูปรายการเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ดำเนินการ ส่งผลให้การดำเนินโครงการและ
เบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า 


