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1. การดำเนินตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล (Agenda)
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1.1 รัฐธรรมนูญ 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวดที่ 16 ม.257 

1. ประเทศชาติมีความสงบ เรียบร้อย มีความสามมัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ 

2. สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม 

3. ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

KORAT
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1.1 รัฐธรรมนูญ 

ม.258 ให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้าน จ.ด้านการศึกษา ฉ.ด้านเศรษฐกิจ ช.ด้านอื่นๆ ได้แก่  

1. ให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และยั่งยืน 

2. จัดให้มีการกระจายการถือครองครองที่ดินอย่างเป็นธรรม 

3. จัดให้มีระบบจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

4. ปรับระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์จากการบริหารจัดการ                                                                                   

และการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ และสะดวกทัดเทียมกัน 

5. ให้มีระบบการแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม

KORAT
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1.2 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

“ประเทศมีความมั่นคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองตอบต่อการบรรลุซ่ึงผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต  

สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเป็นธรรม  

ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 

1. ด้านความมั่นคง 

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

4. ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม 

5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

KORAT
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1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

1. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง และยั่งยืน  

2. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

3. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

4. การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  

5. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

6. การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ  

7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  

8. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

9. การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

10.การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 

KORAT
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1.4 นโยบายรัฐบาล 
นโยบายของรัฐบาลซึ่งได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มีประเด็นในเรื่อง 

1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ  

3. การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  

4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  

5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน  

6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  

7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  

8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม 

9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการ อนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

10.การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

11.การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

KORAT
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1. นําภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

2. ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม 

3. จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาสเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้าน

เศรษฐกิจและสังคมในการดํารงชีวิตอย่างพอเพียง 

4. จัดให้มีการบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็ว และมีคุณภาพ 

5. จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถดําเนินการตามอํานาจและหน้าที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีขีดความสามารถพร้อมที่จะดําเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจาก

กระทรวง ทบวง กรม 

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมาย หรือที่มีกฎหมายกําหนด 

KORAT

2. การดำเนินตามภารกิจ (function)

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
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นโยบายจังหวัด

ปัญหา/ 

 ความต้องการพื้นที่

มวล
ชน

1.แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (20 ปี) 

2.แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

(4 ปี) 

3.แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (4 ปี)

3. การดำเนินตามพื้นที่ (Area)
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4. เป้าหมายการทำงานของจังหวัดนครราชสีมา

3. การดำเนินตามพื้นที่ (Area)

2. การดำเนินตามภารกิจ (function)

1. การดำเนินตามนโยบายสำคัญ 
    ของรัฐบาล (Agenda)

การสร้างความสามารถ 

ทางการแข่งขัน

การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์

การลด 

ความเหลื่อมล้ำ



12

การบริหารจังหวัดเชิงยุทธศาสตร์

5.1 การบรรยายสรุปของอำเภอ 

  

  เป้าหมาย:  1. คลิปบรรยายสรุปอำเภอละ 2 คลิป 

       2. เอกสารบรรยายสรุปอำเภอ 

       3. แผ่นบอร์ดข้อมูลกล่าวถึง วิสัยทัศน์ ยุุทธศาสตร์ แผนงานสำคัญ ปัญหาสำคัญ 

       4. แผนที่อำเภอ

KORAT

5. กิจกรรมที่จะต้องเกิดขึ้นในระดับอำเภอ ปี 2561
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การบริหารจังหวัดเชิงยุทธศาสตร์

5.2 การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวติ (Way of Life) 

KORAT

5. กิจกรรมที่จะต้องเกิดขึ้นในระดับอำเภอ ปี 2561

 เป้าหมาย:   

• อำเภอละ 2 หมู่บ้าน
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5.3 การดูแลผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ 

เป้าหมาย:  

• 5 จุด 5 กิจกรรม

5. กิจกรรมที่จะต้องเกิดขึ้นในระดับอำเภอ ปี 2561
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5.4 การพัฒนา ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวอำเภอ 

เป้าหมาย: 

• พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอ อย่างน้อย 2 แห่ง 

• คลิปการท่องเที่ยวอำเภอ อย่างน้อย 3 คลิป

5. กิจกรรมที่จะต้องเกิดขึ้นในระดับอำเภอ ปี 2561
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5.5 การเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน 

เป้าหมาย: 

• อำเภอละ 2 โรงเรียน

5. กิจกรรมที่จะต้องเกิดขึ้นในระดับอำเภอ ปี 2561
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5.6 ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา/ เกษตรผสมผสาน 

เป้าหมาย: 

• อำเภอละ 1 จุด

5. กิจกรรมที่จะต้องเกิดขึ้นในระดับอำเภอ ปี 2561
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5.7 การสร้างหมู่บ้านปศุสัตว์ โค-กระบือ 

เป้าหมาย: 

• อำเภอละ 2 หมู่บ้าน 

• แปลงหญ้าบุคคล 

• แปลงหญ้ารวม 

• กลุ่มวัววากิว เพิ่ม 1 กลุ่ม

5. กิจกรรมที่จะต้องเกิดขึ้นในระดับอำเภอ ปี 2561
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5.8 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน                              

โดยศูนย์ดำรงธรรม 

เป้าหมาย: 

• โครงสร้าง ทหาร ตำรวจ ปกครอง 

• ผลงาน

5. กิจกรรมที่จะต้องเกิดขึ้นในระดับอำเภอ ปี 2561
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5.9 การกำจัดขยะมูลฝอย 

เป้าหมาย: 

• อปท. 

• โรงเรียน 

• หมู่บ้าน

5. กิจกรรมที่จะต้องเกิดขึ้นในระดับอำเภอ ปี 2561
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5.10 การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 

เป้าหมาย: 

• ข้าว มัน อ้อย    2 จุด 

• ผัก                1 จุด

5. กิจกรรมที่จะต้องเกิดขึ้นในระดับอำเภอ ปี 2561
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5.11 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

5. กิจกรรมที่จะต้องเกิดขึ้นในระดับอำเภอ ปี 2561
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5.12 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายรัฐบาล (OTOP/สัมมาชีพ/ประชารัฐ) 

  เป้าหมาย: 

• กลุ่มเดิม ได้ดาวสูงขึ้น 

• กลุ่มใหม่ เพิ่ม 2 กลุ่ม

5. กิจกรรมที่จะต้องเกิดขึ้นในระดับอำเภอ ปี 2561
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5.13 อำเภอสะอาด บริการดี 

 เป้าหมาย: 

• มีโต๊ะบริการข่าวสาร 

• อาคารสะอาด 

• ห้องน้ำสะอาด 

• ห้องประชุม 

• ภูมิทัศน์สวยงาม

5. กิจกรรมที่จะต้องเกิดขึ้นในระดับอำเภอ ปี 2561
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5.14 รอบการประเมิน

5. กิจกรรมที่จะต้องเกิดขึ้นในระดับอำเภอ ปี 2561

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2560 2561

รายงาน
รอบ 1

รายงาน
รอบ 2

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ติดตามงาน


