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ตําแหนงทางยุทธศาสตร 

1. เปนศูนยกลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทองเท่ียว Logistics และพลังงานสะอาด 
ในภูมิภาค 

2. เปนศูนยกลางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กฬีา และสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานสากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
4. เปนศูนยกลางในการปองกันภัยคุกคาม และเสริมสรางความมั่นคง เพื่อปกปอง 

สถาบันหลักของชาติ 
5. เปนท่ีตั้งของสวนราชการท่ีมีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอยางย่ังยืน 
 

วิสัยทัศน จังหวัดนครราชสีมา ระยะ 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) 
 

 
       “โคราชเมืองนาอยู มุงสูนวัตกรรม และเกษตร อุตสาหกรรม สังคมปลอดภัย”  
 
 

เปาประสงครวม 
 1) เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันดานเศรษฐกิจของจังหวัด  
 2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน  
 3) มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณและมีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมตอการดําเนินชีวิต  
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 4) เพื่อเสริมสรางความมั่นคง ในการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคาม และปกปอง 
สถาบันหลักของชาติ 
 5) เพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการทุกดาน  
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
 1) การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ  
 2) ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
 3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางย่ังยืน          
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 4) การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัย  
ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
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 5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด และกลยุทธ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 

   เปาประสงค    
เชิงยุทธศาสตร 

ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร กลยุทธ 

1. เพ่ือขยาย
อัตราการ
เจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจ 

1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
รายไดเฉลี่ยของครัวเรือนใน
จังหวัด (%) 

1. สงเสริมการสรางมูลคาสินคาและบริการท้ังในและนอก
ภาคการเกษตร (ตนทาง กลางทาง และปลายทาง) 

2. สงเสริมการนํานวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม และ
อาหารปลอดภัย (Food Valley) มาใชเพ่ิมศักยภาพ 
ในการผลิต 

2. อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 
(%)       

3. สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส
เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

4. สงเสริมและพัฒนาสินคาและบริการการทองเท่ียวและ
การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการทองเท่ียว
ของจงัหวดั 

2. เพ่ือสราง
เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ 

3. อัตราการวางงาน (%) 5. นําองคความรูสูผูปฏิบัติอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง หรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 4. อัตราสวนหนี้เฉลี่ยตอ

รายไดเฉลี่ยของครัวเรือน 
(เทา) 

5. จํานวนครัวเรือนท่ีไดรับ
การสงเสริมอาชีพในพ้ืนท่ี
เพ่ิมข้ึน (ครัวเรือน/ป) 

  6. อัตราสวนการออมเฉลี่ย
ตอรายไดเฉลี่ยของครัวเรือน 
(%) 

6. สงเสริมการออมของครัวเรือน 

3. เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถ 
ในการแขงขัน 

7. ผลิตภาพแรงงาน  
(บาท/คน) 

7. สรางโอกาสและพัฒนาฝมือใหกับผูอยูในวัยแรงงานและ
ผูประกอบการ 

8. จํานวนผูประกอบการ     
ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ิมข้ึน (ราย) 

8. สนับสนุนการผลิตและสรางผลงานนวัตกรรมการเกษตร
อุตสาหกรรม และอาหารปลอดภัยท่ีสอดคลองกับการพัฒนา
จังหวัด 
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด และกลยุทธ 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง  

   เปาประสงค    
เชิงยุทธศาสตร 

ตัวช้ีวัด กลยุทธ 

1. เพ่ือลดความ
ยากจนและ
ความเหลื่อมล้ํา 

1. รอยละของประชากร ท่ีอยูใต
เสนความยากจน (%) 

1. สงเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายไดลดรายจาย ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และการขยายผลตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2. สัมประสิทธิ์การกระจาย
รายได (Gini Coefficient) 

2. สงเสริมการกระจายรายไดอยางท่ัวถึง และไดรับ   
สิ่งอํานวยความสะดวกจากโครงสรางพ้ืนฐานของภาครัฐ 
รวมท้ังระบบปองกันภัยท่ีเอ้ือตอการกระจายเศรษฐกิจ 

2. เพ่ือพัฒนา 
โครงขายความ
คุมครองทาง
สงัคม 

3. รอยละผูอยูในระบบ
ประกันสังคมตอกําลังแรงงาน 
(%)     

3. สงเสริมการเขาถึงระบบประกันสังคมของแรงงาน  
ในจงัหวดั 

4. สงเสริมการจัดบริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพและ
สามารถบริการไดอยางครอบคลุม 

5. สงเสริมใหสังคมปราศจากโรคระบาดจากสัตวเรรอน
สูคน  

3. เพ่ือสราง
ภูมิคุมกันใหกับ
สงัคม 

4. ระดับความสําเร็จของ
หนวยงานท่ีจัดกิจกรรมสงเสริม
ดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
(ครั้ง) 

6. สงเสริมใหสังคมมีภูมิคุมกันทางสังคม 

7. สงเสริมและประชาสัมพันธใหประชาชนท่ีประสบ
ปญหาทางสังคมขอรับบริการจากสวนราชการท่ี
รับผิดชอบตามภารกิจท่ีกฎหมายกําหนด 

4. เพ่ือให
ประชาชน 
เขาถึงโอกาสทาง
เศรษฐกิจและ
สงัคม 
  

5. อัตราสวนแพทยตอประชากร 
(แพทย/คน) (ป 2559 แพทย 
626 คน ประชากร 
2,629,979 คน) 

8. สงเสริมใหมีการผลิตบุคลากรดานสาธารณสุขเพ่ิมข้ึน 
(แพทย ทันตแพทย พยาบาล แพทยเวชศาสตร) 

6 .ประชาชน นกัศึกษาและ
บุคลากรดานดิจิทัลไดรับความรู
และประโยชนจากเทคโนโลยี
ดิจิทัล (คน) 

9. สงเสริมการสรางทักษะ ดานเทคโนโลยีดิจิทัล       
แกประชาชนทุกสาขาอาชีพ 

  7. จํานวนปการศึกษาเฉลี่ย
ประชากรไทยอายุ 15-59 ป 
(ป) 

10. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาแกประชากรอายุ  
15 - 59 ป  

  8. คาเฉลี่ยคะแนน O-net  ม.3 
(คะแนน) 

11. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ใหสูงข้ึน 
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด และกลยุทธ 
ยุทธศาสตรท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางย่ังยืน   
                   ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

   เปาประสงค    
เชิงยุทธศาสตร 

ตัวช้ีวัด กลยุทธ 

1. เพ่ืออนุรักษ
สิง่แวดลอมและ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
พ้ืนท่ีปาไมในจังหวัด (จํานวน 
1,920,525 ไร) 

1. อนุรักษ ฟนฟู และใหความรู สรางจิตสํานึก
ประชาชน ไดตระหนักถึงคุณคา และประโยชน 
ของทรัพยากรปาไม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ปริมาณขยะในจังหวัด (ตัน) 2. เพ่ิมความสามารถในการจัดการขยะ และรณรงค 
ใหทุกภาคสวนสํานึกรับผิดชอบตอสังคมเก่ียวกับการ   
ลดปริมาณขยะ 

3.การจัดการน้ําเสีย (แหง) 3. สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ
จัดการน้ําเสีย  

  4. พ้ืนท่ีบริหารจัดการน้ําเพ่ิมข้ึน 
(ไร) 

4. สงเสริมใหมีการบริหารจัดการน้ําท้ังในเขต
ชลประทาน และนอกเขตชลประทาน ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง และการขยายผลตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 

    5. พัฒนาระบบปองกันน้ําทวมในพ้ืนท่ีชุมชนเมือง และ
เพ่ิมสิ่งกอสรางเพ่ือลดการพังทลายของตลิ่งตามแมน้ํา 
ลําคลองสายหลักของจังหวัด 

2. เพ่ือใช
พลังงานอยาง 
มีประสิทธิภาพ 

5. สัดสวนปริมาณการใชน้ํามัน
เชื้อเพลิงเพ่ือยานพาหนะตอ
ประชากร (ลิตร/คน) 

6. รณรงคการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในระดับ
ครัวเรือน อุตสาหกรรม และภาครัฐ 

6. สัดสวนปริมาณการใชไฟฟา
ภาคครัวเรือนตอประชากร  
(ลานกิโลวัตต/คน/ป) 

  

  7. สัดสวนปริมาณการใชไฟฟา 
ในภาคท่ีไมใชครัวเรือนตอ GPP 
(กิโลวัตต-ชั่วโมง/ลานบาท) 

  

  8. สัดสวนปริมาณการใชน้ํามัน
เชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม  
ตอ GPP ภาคอุตสาหกรรม 
(ลิตร/ลานบาท)  
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด และกลยุทธ 
ยุทธศาสตร ท่ี 4 การเสริมสรางความม่ันคง ทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัย  
                    ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

   เปาประสงค    
เชิงยุทธศาสตร 

ตัวช้ีวัด กลยุทธ 

1. เสริมสราง
ความม่ันคง  
เพ่ือปกปอง
สถาบันหลัก  
ของชาติ 

1.จํานวนตําบลท่ีเขา
รวมกิจกรรม
เสริมสรางความรู
ความเขาใจถึง
ความสําคัญของ
สถาบันหลักของชาติ 
(ตาํบล) 

1. สรางความรูความเขาใจถึงความสําคัญของสถาบันหลักของ
ชาติใหประชาชนไดรับรูรับทราบ 

2.สงเสริม พัฒนาอาชีพตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.สงเสริมการเรียนรูหลักการทรงงานและแนวพระราชดําริ 

2. เปนศูนย
บริหารจัดการ
เครือขายการ
ปองกัน และ
แกไขปญหา  
ดานความม่ันคง
ทุกมิติ  

2. จํานวนตําบลท่ีเขา
รวมโครงการ/
กิจกรรมเครือขาย
การปองกันและแกไข
ปญหาทุกมิติ 
(ตาํบล) 

4. การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

5. การปองกันและแกไขปญหาแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย 
และการคามนุษย 

6. การปองกันและแกไขปญหาการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

7. การปองกันและแกไขปญหาภัยกอการรายและ
อาชญากรรมขามชาติ 

8.การปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม  

9. การสงเสริม ปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัย 

10. การปองกันและรักษาความสงบเรียบรอยภายในจังหวัด 

11. สงเสริมและสรางเครือขาย  

3. เสริมสราง
ความปรองดอง 
และความ
สมานฉันท 
ในชาต ิ

3.สรางการรับรูท่ี
ถูกตอง (ตําบล) 

12. สงเสริมการสรางความปรองดองสมานฉันท 
ของประชาชน หรือนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัด 

4.สรางการมีสวนรวม  
(ตําบล) 

13. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด และกลยุทธ 
ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

   เปาประสงค    
เชิงยุทธศาสตร 

ตัวช้ีวัด กลยุทธ 

1. เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติ
ราชการ 

1. รอยละของสถานพยาบาลท่ีไดรับการรับรอง
คุณภาพ HA (%) 

1. เพ่ิมขีดความสามารถการใหบริการ
ภาครัฐ ตามแนวทางหลกัการทรงงาน 

2. รอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึงน้ําประปา (%) 

  3. รอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึงไฟฟา (%) 

  4. รอยละของประชากรท่ีเขาถึงอินเตอรเน็ต 
(%) 

  5. การใหบริการภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 

      5.1 จํานวนครั้ง 

      5.2 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ 

  6. รอยละความสําเร็จของการเบิกจาย
งบประมาณ (%) 

  7. รอยละของภาษีทองถ่ินท่ีจัดเก็บรายได ไม
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (%) (ป 58 จํานวน
1,855,699,358 บาท) 

2. เพ่ิมขีดความการจัดเก็บรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2. เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การพัฒนา
องคกร 

8. รอยละความพึงพอใจตอประสิทธิภาพการ
พัฒนาองคกร 
     8.1 ประชาชน 
     8.2 บคุลากรภายในองคกร 

3. การพัฒนาบุคลากร 

4 การปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

5. การปรับปรุงวัฒนธรรมองคกร 

 6. การสรางความโปรงใสในองคกร 
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สรุป 
วิสัยทัศน เปาประสงครวม ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด และกลยุทธ 

 

แผนพฒันาจงัหวดันครราชสีมา พ.ศ.2561 - 2564 (ฉบบัใหม่)

วิสัยทัศน : 
โคราชเมืองนาอยู มุงสูนวัตกรรม และเกษตร อุตสาหกรรม สังคมปลอดภัย
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เปาประสงค

รวม

1)เพื่อเพิ่มศกัยภาพ

และขีดความ สามารถ

ในการแขงขันดาน

เศรษฐกจิของจังหวัด

2) ประชาชนมีคณุภาพ

ชีวิตที่ดี ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง และ

มีความปลอดภัยในชีวิต

และทรพัยสนิ

3) มีทรพัยากร ธรรมชาติ

ที่สมบูรณและมีสภาพ 

แวดลอมที่เหมาะสม

ตอการดําเนนิชีวิต

ตามแนวทางเศรษฐกจิ

พอเพียง

4) เพื่อเสริมสรางความ

ม่ันคง ในการปองกันและ

แกไขปญหาภัยคุกคาม 

และปกปองสถาบนัหลัก

ของชาต ิ

5) เพื่อใหหนวยงาน

ภาครัฐมีสมรรถนะสูง

อยางมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธผิล เพือ่

สนบัสนนุการบรหิาร

จัดการทกุดาน 

ประเด็น

ยุทธศาสตร

1) การพัฒนาและ

เพิ่มศักยภาพ

การแขงขัน

เศรษฐกิจ

2) ยกระดับสังคม 

ใหเปนเมืองนาอยู 

ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง

3) บรหิารจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอม

ใหมีความสมบูรณอยาง

ยั่งยืน ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง

4) การเสรมิสรางความ

ม่ันคงทกุมิติ เพื่อปกปอง

สถาบนัหลกัของชาต ิ

และความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรพัยสนิของ

ประชาชน

5) การพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ

ภาครัฐ

เปาประสงค

เชิงยุทธศาสตร
3 เปาประสงค 4 เปาประสงค 2 เปาประสงค 3 เปาประสงค 2 เปาประสงค

ตัวชี้วัด 8 ตัวชี้วัด 8 ตัวชี้วัด 8 ตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด 8 ตัวชี้วัด

กลยุทธ 8 กลยุทธ 11 กลยทุธ 6 กลยุทธ 13 กลยทุธ 6 กลยุทธ
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