


 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
เรื่อง  รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือนเมษายน 2561 
************** 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2548 หมวด 6 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ขอ 29 (2) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ขอ 13 ใหยกเลิกความใน (3) ของขอ 
29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
โดยใหใชขอความนี้แทน กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ 
“รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อให
ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป” 

 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาไดดําเนินการจัดทํารายงานผลการติดตามประเมินแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือนเมษายน 2561 เรียบรอยแลว 

 จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ  ณ  วันที่ 25  เดือน เมษายน พ.ศ.2561 
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                      นายรชฎ  ดานกุล                        นายพิชัยศักดิ์  ชัยศรี                    นายณัฏฐพัชร อนิวัตกูลชัย 
         สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
        นครราชสีมา อําเภอดานขุนทด เขต 1      นครราชสีมา อําเภอบัวใหญ เขต 2        นครราชสีมา อําเภอปากชอง เขต 1 
                                            เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
 
 
 
 
              
                                                                    
                       นายสทิธิชัย  แสนลือชา                     นายประถม  กลิ่นศรีสุข                   นางสาวศิริพร  ประสงคทรัพย 
                ผูแทนประชาคมทองถิ่น                 ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารคัดเลือก                  ผูแทนประชาคมทองถิ่น 
 
 
 
 
   
                                                                                       

                  นายอัสนีย  เชาววาทิน                      นางสุกัญญา  สรอยแสง                     นายจิรยุทธ  อาสาเสน     
         หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา        เสมียนตราจังหวัดนครราชสีมา          หัวหนาสํานักปลัด อบจ.นครราชสีมา 
              ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ                  ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ        หัวหนาสวนราชการการบริหารคัดเลือกเอง 
 

                                                     
 

                   นางรังสิยา  นุทกิจ                       นายชัยเกียรติ  เกษรบัวทอง                นางวรรณา  นวลฉิมพลี 
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     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     
พ.ศ. 2548 หมวด 6 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ขอ 29 (2) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ขอ 13 ใหยกเลิกความใน (3) ของ
ขอ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น         
พ.ศ. 2548 โดยใหใชขอความนี้แทน กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น       
มีอํานาจหนาที่ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม ของทุกป   
      

     การดําเนินการโครงการพัฒนาประจําปงบประมาณ 2561 ขององคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา ไดกําหนดทิศทางและเปาหมายในการพัฒนาทองถิ่นใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการ
ของประชาชนและศักยภาพของทองถิ่น สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา          
ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ไดกําหนดแนวทางวิธีการและดําเนินการการติดตาม    
และประเมินผล สําหรับปงบประมาณ 2561 คณะกรรมการฯ ไดมอบหมายใหฝายตรวจติดตามและประเมินผล
แผนงานโครงการไดดําเนินการสรุปผลติดตามประเมินผลโครงการภายใตยุทธศาสตรพัฒนาขององคกร ทั้ง 10 
ยุทธศาสตร 
  

    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
ขอขอบคุณทุกฝายที่ใหความรวมมือในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา ไตรมาสที่ 1- ไตรมาสที่ 2 
ประจําปงบประมาณ 2561  และหวังเปนอยางยิ่งวารายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฉบับนี้ จะเปน
ประโยชนในการพัฒนาทองถิ่นตอไป 
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                                                                                     เมษายน 2561 
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 บทนํา 
     
ความหมายและที่มาของการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) เปนคําที่มักจะใชควบคูกัน        
การติดตามและประเมินผล  การติดตามงานเปนขั้นตอนที่ตองมากอนการประเมิน เปนเครื่องมือชวยให
ผูบริหารทราบวาการดําเนินงานเปนไปตามแผนหรือไม มีความกาวหนา มีอุปสรรคหรือไม เจาหนาที่ผูปฏิบัติจะ
ไดแกไขปญหาอุปสรรคเหลานั้น และปองกันปญหาที่จะเกิดข้ึนตอไป 

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมินผล (Evaluation) เปนกระบวนการที่แตกตางกัน    
มีจุดมุงหมายไมเหมือนกัน แตกระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน และเมื่อนําแนวคิดและหลักการ
ติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยให
ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน สมาชิกสภาทองถิ่น และอื่น ๆ (ถามี) สามารถกํากับดูแล ทบทวน และพัฒนา
งาน พัฒนาทองถิ่นตามแผนงาน โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผล
มักจะใชควบคูกัน แตความหมายของ “การติดตาม” และ “การประเมินผล” มีทั้งความคลายคลึงและความ
แตกตาง เพื่อใหเขาใจตรงกันจึงกําหนดความหมาย  ดังนี้ 

การติดตาม (Monitoring) โครงการ คือ กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปจจัยนําเขา 
(Input)  การดําเนินงาน (Process) และผลการดําเนินงาน (Output) เกี่ยวกับโครงการ เพื่อเปนขอมูล
ยอนกลับ (Feedback System) สําหรับการกํากับ ทบทวน และแกไขปญหาขณะดําเนินโครงการ  หรือ 

กระบวนการในการเก็บขอมูลและวิเคราะห เพื่อใหผูบริหารเห็นผลการปฏิบัติงานโครงการอยาง
ตอเนื่อง และตัดสินใจแกไขปรับปรุงวิธีการปฏิบัติใหผลงานเปนตามแผนงานที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด โดยมุงที่จะตอบคําถามหลักวา ในการดําเนินงานนั้นไดรับทรัพยากรครบถวนหรือไม ไดปฏิบัติตาม
แผนงานที่กําหนดหรือไม ไดผลตรงตามที่กําหนดหรือไม ขอมูลจากการติดตามจะเปนประโยชนตอการเรงรดัให
งาน/โครงการดําเนินการไปตรงตามเปาหมายของแผนงาน และแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา การติดตามผลจึง
ตองดําเนินการอยางสม่ําเสมอในหนวยงาน  

การตรวจติดตามงาน เปนเครื่องมือที่ใชสําหรับการควบคุมการดําเนินงาน เพื่อประโยชนในการ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานใหเปนไปดวยดีในทันทีที่เกิดปญหา อุปสรรค  โดยอาศัย เทคนิคชวย
ติดตามงาน Gantt Chart (ปฏิทินเพื่อการวางแผนการติดตามงาน)  

การประเมินผล (Evaluation) โครงการ คือ กระบวนการตรวจสอบและตัดสินคุณคา (Value 
Judgement) เกี่ยวกับปจจัยนําเขา การดําเนินงาน และผลการดําเนินโครงการ เพื่อเปนสารสนเทศสําหรับการ
ปรับปรุงการดําเนินโครงการ สรุปผลสําเร็จของโครงการและพัฒนาโครงการตอไป หรือ 

การตรวจสอบความกาวหนาของแผนงานโครงการ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ของแผนงานโครงการ วา
มีมากนอยเพียงใด เมื่อเทียบกับเกณฑที่กําหนดขึ้น จึงเปนการบงชี้ถึงคุณคาของแผนงานโครงการ วาบรรลุ
วัตถุประสงคหรือไมอยางไร 

การตรวจสอบผลการดําเนินงานในระหวางที่กําลังดําเนินการ (On-going Evaluation) หรือ
ภายหลังที่การดําเนินการสําเร็จเสร็จสิ้นแลว (Ex-post Evaluation) เทคนิคชวยประเมินผลงาน KPI, 
Standard criteria Benchmarking  การวางแผนเพื่อการติดตามและประเมินผลจึงตองดําเนินไปพรอมกับ
การวางแผนดําเนินงาน  หรือการวางแผนปฏิบัติงานนั่นเอง  เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาจะมีผลสําเร็จตามที่ได
วางแผนเอาไว หรือสามารถแกไขสถานการณไดทันทวงที จากการตรวจติดตามในระหวางการดําเนินงาน  ทั้งนี้ 
ตองคํานึงถึงการคนหา จุดออน จุดแข็ง อุปสรรคและโอกาส เชนเดียวกับการวางแผนดําเนินงาน 
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องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา เปนหนวยงานหนึ่งที่ตองดําเนินการภารกิจตาง ๆ  ภายใต
กรอบ ระเบียบ ของกฎหมายที่กําหนด  อาทิเชน พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540  
กฎกระทรวง  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ  ประกาศคณะกรรมการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 
2548 ถึงเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เปนตน 

แมวาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาจะมีแผนพัฒนาทองถิ่นที่ดีเพียงใด  แตหากไม
สามารถบงชี้ถึงผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นได  ก็ไมสามารถที่จะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถิ่นได  
ดังนั้น “ระบบติดตาม” จึงเปนเครื่องมือสําคัญที่จะชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึง 
“ระบบประเมินผล” ที่คอยเปนตัวบงชี้ผลจากการดําเนินงานวาเปนไปตามเปาหมาย หรือบรรลุผลตาม
เปาหมายหรือไมอยางไร เพื่อที่จะนําขอมูลที่ไดมาใชในการปรับปรุง แกไข ขยายขอบเขต หรือ ยุติการ
ดําเนินงาน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2548 ถึงเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอ 29 กําหนด
วา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ (1) กําหนดแนวทาง  วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น
เสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้ง ภายในเดือน
เมษายน และภายในเดือนตุลาคม ของทุกป  (4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงาน
ตามที่เห็นสมควร 

การติดตามและการประเมินผล จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทํางานขององคกร 
และเปนการรองรับการเปลี่ยนแปลงและสถานการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การติดตามและประเมินผลจึงมี
ความสําคัญตอแผนงานโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 

1) ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา หรือกิจกรรมตาง ๆ ที่ดําเนินการหรือไมไดดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นที่ไดกําหนดไว
หรือไม รวมทั้งงบประมาณในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบดูวาแผนงาน โครงการเพื่อ
การพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรทั้งดานปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กําหนดไวหรือไมอยางไร 

2) ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหา
อุปสรรคอะไรบาง ทั้งในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การดําเนินการตามแผนงานและโครงการ  เพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น และขั้นตอนตาง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 

3) ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล เปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  วาดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนดไว
หรือไม ทําใหทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทําใหทราบถึงจุด
แข็ง (strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของ
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา
ทองถิ่น ปลัด/รองปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารระดับหัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการกอง บุคลากรของ
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องคกรปกครองสวนทองถิ่น สภาพพื้นที่และผูมีสวนเกี่ยวของ  เพื่อนําไปสูการปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนา
ใหเกิดความสอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชน 

วัตถุประสงคและจุดมุงหมายการประเมินโครงการ 
     ประเมินผลเพื่ออะไร หรือประเมินผลไปทําไม ปฏิบัติงานตามโครงการแลว ไมมีการประเมินผล
ไมไดหรือ ตอบไดเลยวา การบริหารแนวใหมหรือการบริหารในระบบเปด (Open System) นั้นถือวาการ
ประเมินผลเปนขั้นตอนที่สําคัญมาก ซึ่งจุดมุงหมายของการประเมินผลโครงการมีดังนี้ 

    1. เพื่อสนับสนุนหรือยกเลิก การประเมินผลจะเปนเครื่องมือชวยตัดสินใจวา ควรจะยกเลิก
โครงการหรือสนับสนุนใหมีการขยายผลตอไป โดยเฉพาะการมีโครงการใหม ๆ ยังมิไดจัดทําในรูปของโครงการ
ทดลอง (Experimental) มีโอกาสจะผิดพลาดหรือลมเหลวไดงาย ความลมเหลวของโครงการจึงมิใชความ
ลมเหลวของผูบริหารเสมอไป ดังนั้น ถาเราประเมินผลแลวโครงการนั้น สําเร็จตามที่กําหนดวัตถุประสงค และ
เปาหมายไวก็ควรดําเนินการตอไป แตถาประเมินผลแลวโครงการนั้นมีปญหาหรือมีผลกระทบเชิงลบมากกวา
เราก็ควรยกเลิกไป 

    2. เพื่อทราบถึงความกาวหนาของการปฏิบัติงานตามโครงการ วาเปนไปตามที่กําหนดวัตถุประสงค
และเปาหมาย หรือกฎเกณฑ หรือมาตรฐานที่กําหนดไวเพียงใด 

    3. เพื่อปรับปรุงงาน ถาเรานําโครงการไปปฏิบัติแลว พบวาบางโครงการไมไดเสียทั้งหมดแตก็ไม
บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวทุกขอ เราควรนําโครงการนั้นมาปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น โดยพิจารณาวาโครงการ
นั้นบกพรองในเรื่องใด เชน ขาดความรวมมือของประชาชน ขัดตอคานิยมของประชาชน ขาดการ
ประชาสัมพันธ หรือสมรรถนะขององคการที่รับผิดชอบต่ํา เมื่อเราทราบผลของการประเมินผล เราก็จะได
ปรับปรุงแกไขใหตรงประเด็น 

    4. เพื่อศึกษาทางเลือก (Alternative) โดยปกติในการนําโครงการไปปฏิบัตินั้น ผูบริหารโครงการ
จะพยายามแสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุด จากทางเลือกอยางนอย 2 ทางเลือก ดังนั้น การประเมินผลจะเปนการ
เปรียบเทียบทางเลือก กอนที่จะตัดสินใจเลือกทางเลือกใดปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงใหนอยลง 

    5. เพื่อขยายผล ในการนําโครงการไปปฏิบัติ  ถาเราไมมีการติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง  
อาจจะไมทราบถึงความสําเร็จของโครงการ แตถาเราประเมินผลโครงการเปนระยะสม่ําเสมอ ผลปรากฏวา
โครงการนั้น บรรลุผลสําเร็จตามที่กําหนดวัตถุประสงค ก็ควรจะขยายผลโครงการนั้นตอไป แตการขยายผลนั้น
มิไดหมายความวาจะขยายไปไดทุกพื้นที่ การขยายผลตองคํานึงถึงมิติของประชากร เวลา สถานที่ สถานการณ
ตาง ๆ สิ่งที่ตองคํานึงถึงคือ สิ่งที่นําไปในพื้นที่หนึ่งอาจไดผลดี แตนําไปขยายผลในพื้นที่หนึ่งอาจไมไดผล หรือ
สิ่งที่เคยทําไดผลดีในชวงเวลาหนึ่งอาจจะไมไดผลดีในอีกชวงเวลาหนึ่ง 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
    ประชากรและกลุมตัวอยาง เปนองคประกอบหลักที่สําคัญของการประเมินผลโครงการ เพราะเปน

แหลงขอมูลปฐมภูมิที่มีคุณคายิ่งสําหรับนําไปวิเคราะหและแปลผลการประเมินอยางถูกตอง ถาหากปราศจาก
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใหขอมูลที่ดีแลว การประเมินผลก็ไรประโยชน (ศ.ดร.สิน พันธุพินิจ, หนา       
187-189) 
     ประชากรและกลุมตัวอยางที่ไดรับการใชหรือการทดลองโครงการ ก็คือ ตัวบุคคล สวนสถานที่และ
สิ่งอื่น ๆ จะเปนกรอบหรือขอบเขตในการคัดเลือก เชน ภูมิภาค จังหวัด อําเภอ และครัวเรือน การประเมินผล
แตละโครงการอาจศึกษาขอมูลจากประชากรหรือกลุมตัวอยางมากนอยแตกตางกัน  ทั้งนี้แลวแตความมุงหมาย
ของแบบการประเมินผลและขอจํากัดของการศึกษาขอมูลจากประชากรหรือกลุมตัวอยาง โดยนักประเมินผล
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จะตองตระหนักรูถึงความคลาดเคลื่อนของขอมูล คุณคา ความตรง ความเชื่อถือได และคุณคาของผลการ
ประเมิน อันจะเกิดจากประชากรหรือกลุมตัวอยางดวย เพราะถาหากนักประเมินผลโครงการคัดเลือกประชากร
หรือกลุมตัวอยางไมถูกตอง มีความเปนอาสาสมัครมาก ใหขอมูลไมสะทอนความเปนจริงตามปรากฏการณของ
โครงการ ขอมูลแตกตางอยางสุดโตงยอมจะสงผลใหการประเมินโครงการคลาดเคลื่อนและสรุปผลไมชัดเจน  
จะมีขอโตแยงและเกิดการสูญเปลาในการประเมินโครงการ 

ขั้นตอนหรือแนวทางการประเมินผลโครงการ 
     การประเมินผลโครงการเปนกระบวนการที่ตองมีการดําเนินงานอยางมีระบบ และขั้นตอนมีความ
สอดคลองกับสภาวะแวดลอมของโครงการ ซึ่งกระบวนการดังกลาวจะตองมีความสอดคลองและมีความ
สมเหตุสมผลกันและกันสําหรับขั้นตอนในการประเมินผลโครงการมีขั้นตอนที่สอดคลองกัน 7 ขั้นตอน          
(สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, หนา 14 – 19) ดังนี้ 
     1. การกําหนดวัตถุประสงคสําหรับการประเมินผลมีปจจัยที่ผูประเมินผลจะตองใหความตระหนัก 
คือ วัตถุประสงคของการประเมินผลที่ไมจําเปนที่จะตองเหมือนกับวัตถุประสงคของโครงการเสมอไป แตข้ึนอยู
กับความเหมาะสม 
     2. การเลือกวัตถุประสงคของโครงการที่ตองการจะวัดผูประเมินผลจะตองตระหนักวาวัตถุประสงค
ของโครงการบางวัตถุประสงคยังอาจวัดไมไดในชวงเวลาที่ทําการประเมินผล เนื่องจากเปนวัตถุประสงคระยะ
ยาว  ใชงบประมาณการประเมินที่สูงเกินไปหรือมีความซับซอนของวัตถุประสงค เปนตน 
     3. การเลือกอุปกรณ เครื่องมือและกระบวนการ ผูประเมินผลโครงการจะตองทําการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการใชอุปกรณ เครื่องมือ และกระบวนการในการกําหนดเนื้อหาสาระของสิ่งที่ตองการจะวัด เชน 
แบบสอบถาม การสัมภาษณ การสุมตัวอยาง เปนตน 
     4. การเลือกตัวอยาง เปนกําหนดตัวแทนของประชากรเปาหมาย เพื่อการสุมตัวอยางที่ตองการ
ศึกษา ผูประเมินผลจะตองมั่นใจวากลุมที่ใชควบคุมหรือเปรียบเทียบนั้นมีความเหมาะสมแลว 
     5. การกําหนดการวัด ตารางเวลาการสังเกต เปนการกําหนดการวัดผลทั้งในชวงกอนดําเนิน
โครงการ เพื่อกําหนดเปนเกณฑการประเมินเบื้องตนและทําการวัดหลังจากที่ดําเนินโครงการแลวเสร็จ เพื่อ
สามารถนําผลที่เกิดขึ้นมาเปรียบเทียบกัน สิ่งสําคัญที่ผูประเมินผลตระหนัก คือ การเลือกเวลาที่เหมาะสมใน
การวัดผล จํานวนครั้งในการวัดผล เปนตน 
     6. การเลือกเทคนิควิเคราะห ในการเลือกเทคนิควิเคราะหนี้ ผูประเมินผลจะทําการกําหนด
สมมติฐานจากโครงการเพื่อการวัดขึ้นมากอน จากนั้นจึงทําการหาเทคนิค เชน สถิติตาง ๆ เพื่อนํามาใชในการ
วิเคราะหที่มีความเหมาะสมกับสภาพความเปนจริงของขอมูลที่มีอยู 
     7. การหาขอสรุปและเสนอแนะผูประเมินผล  จะทําการสรุปและใหขอเสนอแนะหลังจากการ
ประเมินผลแลว ซึ่งผูประเมินควรใหการสรุปและใหขอเสนอแนะที่ระมัดระวัง เพื่อปองกันความเขาใจผิดที่เกิด
จากการที่ผูอื่นตีความในทางที่เปนประโยชนตอเจาของโครงการ และอาจจะใหขอเสนอแนะใหมีการดําเนิน
โครงการที่ตองใชงบประมาณที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเปนการตีความที่แตกตางออกไป จากการใหขอเสนอแนะของผู
ประเมิน 
     ขั้นตอนในการประเมินผลโครงการดังกลาว สิ่งสําคัญคือ โครงสรางของการประเมินผลโครงการ
ควรที่จะแสวงหา เพื่อใหบุคคลทั้งจากภายในและภายนอกโครงการไดเขามามีสวนรวมในการกําหนดเกณฑใน
การประเมินผลดวย เพื่อใหเกิดความยุติธรรม ความเที่ยงตรงของการประเมินการไดรับความรูและ
ประสบการณใหม ๆ ในการประเมิน เชน เกณฑการวัดผล  เทคนิคและขอบเขตในการวัดผล นอกจากนี้ผูที่มี
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หนาที่ในการประเมินผลจะตองคํานึงถึงกระบวนการในการประเมินกับระดับโครงสรางทางบทบาท อํานาจ
หนาที่ขององคกร    

เครื่องมือท่ีใชในการติดตามประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา) 

ไดกําหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
1. การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบและวัดผล เพื่อดู

ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบตาง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเปนไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาทองถิ่น เชน การทดสอบ
และการวัดโครงการกอสรางถนนลาดยางชนิดแอลฟลทติกคอนกรีต เสนหนองตะกู หมูที่ 7 (จะใชการทดสอบ
และการวัดอยางไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจําป (จะใชการทดสอบและการวัดอยางไร)
โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น (จะใชการทดสอบและการวัดอยางไร) เปนตน 

2. การสัมภาษณ (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเดี่ยว หรือกลุมก็ได การสัมภาษณเปนการ
ยืนยันวา ผูมีสวนเกี่ยวของ ผูไดรับผลกระทบมีความเกี่ยวของและไดรับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-
formal interview) ซึ่งใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ และการ
สัมภาษณแบบไมเปนทางการ (informal interview) ซึ่งคลาย ๆ กับการพูดสนทนาอยางไมมีพิธีรีตอง           
ไมเครงครัดในข้ันตอน 

3. การสังเกต (Observations)  เปนการสังเกตเพื่อเฝาดูวากําลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาทองถิ่น 
มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกําหนดการดําเนินการสังเกต 

(1) การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant observation) เปนวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเขาไปใชชีวิตรวมกับประชาชาชนในหมูบานหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมรวมกัน 

(2) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง
(Direct observation) เปนการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสราง และความสัมพันธของผูมีสวน    
ไดเสีย 

4. การสํารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสํารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจําเปน ความตองการของประชาชน และมีการบันทึกการสํารวจ ทิศทางการสํารวจไวเปน
หลักฐาน 

5. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผล  มีความจําเปนที่จะตองใชเอกสาร ซึ่งเปน
เอกสารที่เกี่ยวของกับปญหาความตองการของประชาชนในทองถิ่น สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา
หรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปาประสงค คาเปาหมาย กลยุทธ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ และหรือ
ความคาดหวังที่ตองการ 

ประโยชนของการประเมินผล 
1. ชวยทําใหการกําหนดวัตถุประสงคและมาตรฐานของการดําเนินงานมีความชัดเจน และสามารถที่ 
   จะนําไปปฏิบัติอยางไดผล 
2. ชวยใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางคุมคาหรือเกิดประโยชนเต็มที่ 
3. ชวยใหแผนงาน/โครงการบรรลุถึงวัตถุประสงคและดําเนินงานได 
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4. ชวยในการแกปญหาอันเกิดจากผลกระทบของแผน/โครงการและทําใหแผน/โครงการมีขอที่ทําให 
    เกิดความเสียหายลดนอยลง 
5. การประเมินแผน/โครงการมีสวนชวยควบคุมคุณภาพของงาน ปจจัยทุกชนิด ขอมูลนําเขา   
   กระบวนการและผลงาน 
6. การประเมินแผน/โครงการมีสวนในการสรางขวัญและกําลังใจใหผูปฏิบัติงาน เพราะการประเมิน 
   เปนการศึกษาวิเคราะห เพื่อการปรับปรุงแกไขและเสนอแนะวิธีการใหม ๆ เพื่อใชในการปฏิบัติงาน 
7. การประเมินชวยในการตัดสินใจในการบริหารโครงการ 

เกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ 
     การประเมินผลโครงการ จําเปนตองมีเกณฑและตัวชี้วัด เพื่อเปนเครื่องมือกําหนดกรอบทิศทางใน
การวิเคราะหและประเมินผลโครงการ ประกอบดวยเกณฑที่สําคัญ 8 เกณฑ ดวยกันคือ 

1. เกณฑความกาวหนา (Progress)   
       เปนการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดําเนินกิจกรรมกับเปาหมายที่กําหนดตามแผน การ
ประเมินความกาวหนามุงที่จะตอบคําถามวา การดําเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคลองกับวัตถุประสงคที่
กําหนดหรือไม เปนไปตามกรอบเวลาหรือไมและประสบกับปญหาอุปสรรคอะไรบาง ประกอบดวย ตัวชี้วัด     
4 ประการ คือ 

    (1) ผลผลิตเทียบกับเปาหมายรวมในชวงเวลา เปนการดูสัดสวนของผลผลิต (Outputs)          
ของโครงการวาบรรลุเปาหมายมากนอยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สรางได จํานวนแหลงน้ําขนาดเล็ก 
เพื่อการเกษตร สัดสวนปริมาณภารงานการกอสราง เทียบกับเปาหมายรวมในชวงเวลาที่กําหนด 

    (2) จํานวนกิจกรรมแลวเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบดวยชุดกิจกรรมตาง ๆ มากมาย          
จึงจําเปนตองมีตัวชี้วัดความกาวหนา  โดยพิจารณาจํานวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ไดดําเนินการไป
แลว  ทั้งกิจกรรมหลัก กิจกรรมพื้นฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม ในชวงระยะเวลา อาจเปนสัปดาห 
เดือน ไตรมาส หรือระยะของโครงการ (Phase) 

        (3) ทรัพยากรที่ใชไปในชวงเวลา เปนตัวชี้วัดความกาวหนาของการใชทรัพยากรในโครงการ       
ซึ่งครอบคลุมดานงบประมาณโครงการ ไดแก งบประมาณที่ใชไป งบประมาณที่อยูระหวางผูกพัน เงินงวดและ
แผนการใชจายงบประมาณโครงการ และอัตราการใชบุคลากรสัมพันธกับเวลา ในรูปของคน – วัน         
(Man – day) หรือ คน – เดือน (Man – month) 

    (4) ระยะเวลาที่ใชไป เปนตัวชี้วัดความกาวหนา เพื่อดูวาไดใชเวลาไปเทาใดแลว และเหลือ
ระยะเวลาอีกเทาใด จึงจะครบกําหนดแลวเสร็จ โดยจะสามารถใชเปนเกณฑประเมินและควบคุมกิจกรรม   
ใหบรรลุตามเปาหมายดานเวลา และเพื่อทราบถึงระยะเวลาที่จะตองใชจริง เพื่อใหบรรลุเปาหมายรวม  

2. เกณฑประสิทธิภาพ  (Efficiency)   
การประเมินประสิทธิภาพ เปนการเปรียบเทียบผลลัพธที่ได กับทรัพยากรที่ใชไปในการ

ดําเนินงาน ทรัพยากรที่ใชนอกจากงบประมาณแลว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรทางการจัดการ
และเวลาที่ใชไปในการดําเนินงาน ประกอบดวยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 

(1) สัดสวนผลผลิตตอคาใชจาย  เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใชทรัพยากรทางการเงินของ
โครงการ เพื่อใหไดผลผลิตที่เหมาะสมและคุมคากับการลงทุน ซึ่งจะชวยใหเกิดการใชจายเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ สมประโยชน ลดคาใชจายและประหยัดตนทุนการผลิต 
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(2) ผลิตภาพตอกําลังคน เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตตอบุคลากรหรือเจาหนาที่โครงการ  
ซึ่งนอกจากจะเปนตัวชี้ถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานแลว ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของทรัพยากร
บุคคลในการดําเนินโครงการ และจะเปนแนวทางในการปรับขนาดกําลังคนที่เหมาะสมในการดําเนินกิจกรรม 
และการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกดวย 

(3) ผลิตภาพตอหนวยเวลา เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตในชวงเวลา อาทิ จํานวนครัวเรือนที่
ไดรับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรตอเดือน  จํานวนนักเรียนที่เขาเรียนตอตามโครงการขยายโอกาส
ทางการศึกษาในแตละป จํานวนผูประกอบการรายยอยที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนในแตละชวงไตรมาส 

(4) การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เปนตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการประหยัด
ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดคาใชจายที่ไมจําเปนในการดําเนินโครงการ การตัดทอน
ขั้นตอนการปฏิบัติ ซึ่งสงผลตอการลดคาใชจายของโครงการ การประหยัดคาพลังงานและคาสาธารณูปการคิด
เปนรอยละของคาใชจายรวม 

3. เกณฑประสิทธิผล (Effectiveness) 
    การประเมินประสิทธิผล เปนเกณฑพิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงคเฉพาะดานโดยดูจาก

ผลลัพธจากการดําเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุมเปาหมายตามโครงการ ประกอบดวย 
ตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 

    (1) ระดับการบรรลุเปาหมาย เปนตัวชี้วัดวาโครงการบรรลุเปาหมายดานใดบางและการบรรลุ
เปาหมายสงผลตอประชากรเปาหมายอยางไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพของ
ประชากรเปาหมาย อาทิ การบรรลุเปาหมายดานเศรษฐกิจ สังคม 

    (2) ระดับการมีสวนรวม เปนตัวชี้วัดความสําเร็จโดยใหความสําคัญกับมิติการมีสวนรวม โดย
สามารถอธิบายความสัมพันธเชิงเหตุผลไดวาการมีสวนรวมของประชาชนสงผลตอระดับความสําเร็จมากนอย
เพียงไร และโครงการจะปรับปรุงสงเสริมการมีสวนรวมไดอยางไร ระดับการมีสวนรวมสามารถวัดจาก จํานวน
ประชากร ความถี่ระดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการรวมตัดสินใจวางแผนและติดตามผล 

    (3) ระดับความพึงพอใจ เปนเกณฑวัดระดับการยอมรับ โดยอาจพิจารณาจากสัดสวนของ 
ประชากรเปาหมายที่พึงพอใจกับบริการของรัฐ สัดสวนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่
โครงการ  ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 

    (4) ความเสี่ยงของโครงการ เปนตัวชี้วัดประสิทธิผล เพื่อดูวาโครงการมีความเสี่ยงในการบรรลุ
เปาหมายดานใดดานหนึ่งหรือเปาหมายรวมของโครงการหรือไม ซึ่งคาความเสี่ยงจะประเมินจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมของโครงการ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดลอมทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว 

4. เกณฑผลกระทบ (Impacts) 
    เปนการพิจารณาผลกระทบโดยรวมตอประชากรกลุมเปาหมาย  ชุมชน สังคมและหนวยงานใน

ภาพรวม เปนผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งที่มุงหวัง (Intended impacts) และผลกระทบที่ไมได
มุงหวัง (Unintended impacts) ซึ่งอาจเปนผลดานบวกหรือดานลบก็ได ประกอบดวยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ  
     (1) คุณภาพชีวิต เปนตัวชี้วัดผลกระทบตอการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร
กลุมเปาหมาย อาทิ รายได ความเปนอยู โอกาสทางการศึกษา การมีงานทํา สุขอนามัย สภาพแวดลอมของ
ครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดสวนครัวเรือนหรือประชากรที่ไดรับบริการจากโครงการพัฒนาที่สงผล
กระทบตอคุณภาพชีวิตที่ดี  หรือมาตรฐานการดํารงชีพ 
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     (2) ทัศนคติและความเขาใจ เปนตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุงเรื่องทัศนคติและความเขาใจของ
ประชากรกลุมเปาหมายที่มีตอโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบตอตัวโครงการเอง  
โดยเฉพาะวัตถุประสงคและมาตรการนโยบายผลประโยชนของโครงการ ความพึงพอใจในการรับบริการ และ
ทัศนคติตอผูบริหารและเจาหนาที่โครงการ 
     (3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เปนตัวชี้วัดผลกระทบโดยใหความสําคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของกลุมเปาหมาย  โดยเปรียบเทียบระยะกอนและหลังมีโครงการ อาทิ สัดสวนของครัวเรือนที่
ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดลอม จํานวนเกษตรกรที่ทําการเกษตรแบบธรรมชาติมากยิ่งขึ้น การ
ปฏิบัติของใชยวดยานโดยเคารพกฎจราจรมากขึ้น การออกมาใชสิทธิเลือกตั้งมากขึ้น และลดละพฤติกรรมการ
ซื้อสิทธิขายเสียง การลดพฤติกรรมการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหนาที่ 

5. เกณฑความสอดคลอง (Relevance) 
     เกณฑการประเมินความสอดคลองมุงพิจารณาวาวัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับความ
ตองการหรือสามารถแกไขปญหาตามที่กําหนดไวแตตนหรือไม ซึ่งจําเปนตองมีการประเมินความตองการที่
แทจริง ตลอดจนจะตองตอบคําถามดวยวา แนวทางและกลยุทธที่ใชในการดําเนินงานสอดคลองกับการแกไข
ปญหาที่เปนจริงไดหรือไม ประกอบดวยตัวชี้วัดที่สําคัญ 3 ประการ คือ 
      (1) ประเด็นปญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจํานวนเรื่องหรือประเด็นปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น     
ทั้งที่ไดรับการแกไขแลวและที่ยังไมสามารถแกไข รวมถึงการจัดลําดับความสําคัญของปญหาตามความเรงดวน 
ตามความรุนแรงของปญหา 

    (2) มาตรการหรือกลยุทธในการแกไขปญหา เปนตัวชี้วัดความสอดคลองกับการแกไขปญหา      
ซึ่งเปนมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูไดจากมาตรการที่ผูบริหารโครงการนํามาใชตลอดชวง
ระยะเวลาของการดําเนินโครงการ และความสอดคลองกับปญหาหลัก 

    (3) ความตองการหรือขอเรียกรองของประชากรกลุมเปาหมาย เปนตัวชี้วัดถึงความตองการของ
ผูรับบริการในการแกไขปญหาที่ประสบอยู อาทิ คํารองเรียน ขอรองทุกข ใหแกไขปญหา เพื่อสนองตอบ
ประชากรกลุมเปาหมายตามโครงการที่ไมไดรับผลประโยชนจากการดําเนินโครงการ หรือไดรับความเสียหาย
จากการดําเนินโครงการ ซึ่งจะเปนตัวชี้ความสอดคลองในการดําเนินโครงการและสนองตอบตอความตองการ
ประชากรเปาหมาย 

6. เกณฑความยั่งยืน (Sustainability)  
    เปนเกณฑการพิจารณาที่สืบเนื่องจากความสอดคลอง โดยพิจารณาระดับความตอเนื่องของ

กิจกรรมวาจะสามารถดําเนินตอไปไดโดยไมมีการใชงบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถในการ
เลี้ยงตัวเองได นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพื้นที่แหงใหมประกอบดวย
ตัวชี้วัดที่สําคัญ 3 ประการ คือ 

    (1) ความอยูรอดดานเศรษฐกิจ (Economic viability) เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรทางการ
เงินของโครงการ อาทิ จํานวนงบประมาณของโครงการ แผนการใชจายงบประมาณภาระผูกพัน สัดสวน
คาใชจายเทียบกับผลผลิตที่ได ปริมาณเงินทุนสํารอง แหลงสนับสนุนงบประมาณปริมาณงบประมาณหรือ
เงินทุนหมุนเวียน จํานวน และขนาดกองทุนดําเนินโครงการ ซึ่งเปนตัวบงชี้ถึงความอยูรอดทางเศรษฐกิจของ
โครงการ 
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    (2) สมรรถนะดานสถาบัน (Institutional capacity) เปนตัวชี้วัดความสามารถของหนวยงานใน
การบริหารโครงการ การพัฒนาองคกรประชาชน การมีสวนรวมของหนวยงานที่เกี่ยวของระดับการมีสวนรวม
ของประชากรกลุมเปาหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหารโครงการ และการปรับปรุง
ระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เอื้อตอการดําเนินโครงการ 

    (3) ความเปนไปไดในการขยายผล เปนตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถในการพึ่ง
ตัวเอง โอกาสและชองทางในการขยายผลการดําเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลสําเร็จดวยดี ทั้งการ
ขยายผลตามแนวราบ กลาวคือ การเพิ่มกิจกรรมโครงการ การเพิ่มจํานวนประชากรเปาหมาย การขยายกําลัง
ผลิตของโครงการเดิมและการขยายผลในแนวดิ่ง ไดแก การขยายพื้นที่โครงการ การขยายเครือขายโครงการ
ออกไปทั่วภูมิภาค และการยกระดับโครงการเปนระดับชาติ 

7. เกณฑความเปนธรรม (Equity) 
    เปนเกณฑที่มุงใหเกิดความเปนธรรมในสังคม (Social equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธและ

ผลกระทบจากการดําเนินโครงการ โดยยึดหลักการวาประชากรกลุมเปาหมายจะไดรับหลักประกันเรื่องความ
เปนธรรม ความเสมอภาค ความทั่วถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณคา (Values) และการกระจาย
ผลตอบแทนที่เสมอภาคเทาเทียมกัน ประกอบดวยตัวช้ีวัด 3 ประการ คือ 

    (1) ความเปนธรรมระหวางกลุมอาชีพ เปนตัวชี้วัดความเปนธรรมโดยใหความสําคัญทุกกลุมยอย 
ในสังคม อาทิ ความเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหลงน้ําแกกลุมเกษตรและกลุมอาชีพอื่น การจัดหา
ตําแหนงใหกับผูวางงานและผูถูกเลิกจาง มาตรการลดผลกระทบทางสังคม ปญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่จัดใหแก
ประชากรทุกสาขาอาชีพ 

    (2) ความเปนธรรมระหวางเพศ  เปนตัวชี้วัดที่ใหความสําคัญเรื่องความเปนธรรมระหวางเพศ ซึ่ง
เปนตัวชี้วัดที่มีความสําคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา  โดยดูวาการดําเนินโครงการใหความเสมอ
ภาคระหวางเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหวางเพศ (Gender discrimination) หรือไม โดยสามารถพิจารณา
เรื่องความเทาเทียมในโอกาส บทบาทระหวางหญิง/ชาย การปฏิบัติที่เคารพสิทธิ ของสตรี 

    (3) ความเปนธรรมระหวางชนรุน (Intergenerational equity) เปนตัวชี้วัดที่เนนความเปนธรรม
ระหวางชนรุน ระหวางชนรุนปจจุบันและชนรุนอนาคต (Future generation) ซึ่งอาจเกี่ยวของกับการจัดสรร
และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน โครงการพัฒนาขนาดใหญ โครงการที่อาจกอใหเกิด
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม และผลกระทบดานสังคม โดยคํานึงถึงชนรุนอนาคตซึ่งจะเปนผูไดรับกระทบจาก
การตัดสินและการดําเนินโครงการในปจจุบัน 

8. เกณฑความเสียหายของโครงการ (Externalities)  
    เปนเกณฑที่สําคัญในการประเมินโครงการเพื่อเปนหลักประกันวา การดําเนินโครงการจะไม

กอใหเกิดความเสียหายหรือผลกระทบดานลบตอสังคม หรือชุมชน ประกอบดวยตัวชี้วัดที่สําคัญ 3 ประการ คือ 
     (1) ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม เปนตัวชี้วัดความเสียหายดานสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนผลจากการดําเนิน
โครงการ โดยเปนการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 
(Environmental Impact Assessment - EIA) ในชวงกอนทําโครงการ เพื่อใหผูที่เกี่ยวของทุกฝายรับผิดชอบ
และมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสมและเปนธรรมแกผูเสียหาย เพื่อเปน
หลักประกันความเสี่ยงใหกับสังคม และเปนมาตรฐานทางจริยธรรมของผูอนุมัติและผูดําเนินโครงการ 
 



11 
 

 

     (2) ผลกระทบดานเศรษฐกิจ เปนตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางดานเศรษฐกิจ เกิดจาก
โครงการพัฒนาของรัฐ ในลักษณะของผลกระทบภายนอก (Externalities) ซึ่งสรางภาระใหกับประชาชนและ
ชุมชนโดยรอบที่ตองแบกรับคาใชจายเปนตนทุนทางสังคม (Social costs) ที่ตองเสียไป อาทิ พื้นที่การเกษตรที่
ถูกน้ําทวมเสียหายจากโครงการสรางเขื่อน 
     (3) ผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรม เปนตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจากการดําเนินโครงการ
และสงผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การดําเนินงานที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง การ
สูญเสียโครงสราง แบบแผนและวิถีการดําเนินชีวิตที่ดี ความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเชื่อ 
ความเอื้ออาทร ความรวมมือและความชวยเหลือเกื้อกูลของชุมชนดั้งเดิม 
     เกณฑและตัวชี้วัดดังกลาวขางตนสามารถใชเปนเครื่องมือในการประเมินโครงการ ซึ่งครอบคลุมมิติ 
ดานเศรษฐกิจ สังคม มิติดานการบริหารจัดการ มิติดานทรัพยากร และมิติดานสิ่งแวดลอม เกณฑและตัวชี้วัด 
จะเปนประโยชนในการติดตามและประเมินผลโครงการ ในลักษณะที่ เปนพลวัตร ในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการโครงการ  เพื่อวัดถึงความสําเร็จและความลมเหลวของโครงการพัฒนาดานตาง ๆ ซึ่งในทางปฏิบัติ
จําเปนตองนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับลักษณะโครงการ โดยกําหนดและวัดตัวแปรเฉพาะ เพื่อประมวลเปน
ตัวชี้วัดรวม (Composit indicators) ของแตละโครงการตอไป 

สรุป การติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  จึงเปนการกาวไปสูการวางแผนการพัฒนา
ทองถิ่นในปตอ ๆ ไป เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิเชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ตองเรง
รีบดําเนินการแกไข ปรับปรุง ดวยความสุขุมรอบคอบ ในการดําเนินการขยายโครงการงานตาง ๆ ที่เปนจุดแข็ง
และพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปญหาและอุปสรรคก็ตั้งรับใหมั่น รอโอกาสที่จะ
ดําเนินการลดถอยสิ่งที่เปนปญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดออนตองหยุดและถดถอยปญหาลงใหได ดําเนินการ
ปรับปรุงใหดีขึ้น เมื่อมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวนไดเสียทําใหเกิดประโยชน  หรือดําเนินการขยาย
แผนงานโครงการตาง ๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการ สิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพื่อใหเกิดการพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็ง
และมีความยั่งยืน เปนไปตามเปาหมาย และวัตถุประสงคที่ตั้งไวไดอยางดียิ่ง 

การบริหารงานที่ประสบความสําเร็จนั้น สวนหนึ่งมาจากความสามารถของผูบริหารในการนํา
เทคนิคและกระบวนการบริหารมาใชบริหารงานใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและบรรลุเปาหมายทีก่าํหนดไว 
การติดตามและประเมินผลเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร ซึ่งมีหลักการสําคัญ คือ การติดตาม
ความกาวหนาในการปฏิบัติงานและประเมินผลความสําเร็จของงาน อันจะนําไปสูการดําเนินการแกไขปรับปรุง
รวมกันใหบรรลุเปาหมายผูบริหาร จึงจําเปนตองมีการติดตามและประเมินผล  เพื่อใหทราบประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของระบบงานตาง ๆ ของหนวยงานวาอยูในระดับที่เหมาะสมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
เพียงใด   
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ขั้นตอนการติดตามประเมินผลโครงการ 
ตามยุทธศาสตร 10 ยุทธศาสตร                                                                                                                              

ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
โดย ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ 

 (ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือการติดตามประเมินผล
แผนงาน/โครงการ  : แผน
ดําเนินงานของสํานัก/กอง/
หนวยงานอื่น 

ฝายตรวจติดตามฯวิเคราะหโครงการ โดยตรวจสอบโครงการตาม
ยุทธศาสตรพัฒนา โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย วัตถุประสงค ตาม
แผนพัฒนา 4 ป 

ก.แบบสอบถาม  จะประกอบดวย  3 สวน                                                                
1.ขอมูลทั่วไป (เกี่ยวกับ เพศ, อายุ, การศึกษา, อาชีพ และสถานภาพ) 
2.ระดับความพงึพอใจของโครงการ คําถามสวนใหญมาจากประเด็น

วัตถุประสงคของโครงการที่สามารถวัดไดในชวงเวลานั้น   (ระหวางดําเนิน
โครงการ/โครงการที่ดําเนินการเสรจ็เรียบรอยแลว) 

- หากโครงการเปนลักษณะการจัดงาน จะถามประเด็นเกี่ยวกับสภาพ
ทั่วไป เพื่อศึกษา/ตรวจสอบความพรอมในการจัดงาน จัดแลวเกิดประโยชนตาม
วัตถุประสงคหรือไมอยางไร 

3.คําถามปลายเปดสวนทายแบบสอบถาม เพื่อใหประชาชนหรือผูตอบ
แบบสอบถามไดเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นตาง ๆ ทีเ่กี่ยวกับโครงการ       
ไดอยางอิสระ 
ข. แบบสัมภาษณผูเกี่ยวของ/ผูมีสวนไดเสียกับโครงการ 
ประกอบดวย ผูรวมโครงการ ประชาชนทั่วไป ผูรบัผิดชอบโครงการ ผูบริหาร 
ค. การสังเกต  โดยผูประเมินโครงการที่เขารวมกิจกรรม/โครงการ 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผล ฯ ดําเนินการทอดแบบสอบถาม หรือสง
แบบสอบถามใหสํานัก/กอง/ศูนยประสานงานประจําอําเภอ อบจ.นครราชสีมา
ดําเนินการทอดแบบฝายตรวจติดตามประเมินผลฯ ดําเนินการทอดแบบ แลวรวบรวม
สงใหฝายตรวจติดตามฯ วิเคราะหผลของแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ การสังเกต 
ฝายตรวจติดตามฯรายงานผลวิเคราะหใหผูบริหารทราบ แลวสงรายงานผลวิเคราะห
ใหสํานัก/กอง/ศูนยประสานงานประจําอําเภอ อบจ. ไดทราบผลรายงาน เพื่อเก็บ
รวบรวมไวเปนขอมูลในการปรับปรุง/แกไข ในสวนเกี่ยวของกับโครงการหาก
ดําเนินงานในครั้งตอไป 

ฝายตรวจติดตามฯวิเคราะหโครงการ โดยใชวัตถุประสงคของโครงการ เปนตัวตั้งใน
การกําหนดประเด็นในแบบสอบถาม เพื่อจะไดทราบผลลัพธของโครงการวาบรรลุ
วัตถุประสงคหรือไม อยางไร โดยใชเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผล
โครงการ 
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ขั้นตอนการประเมินผลโครงการของสํานักปลัด โดยศูนยประสานงานประจําอําเภอ 
ตามยุทธศาสตรพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสมีา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สํานักปลัด โดยศูนยประสานงานอําเภอ ดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมรวมกับอําเภอและหนวยงาน
อื่น เชิญ สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัด 

เขารวมประชุมรวมกับอําเภอ  เพื่อรวม
ดําเนินการโครงการ/กิจกรรมรวมกับอําเภอ 

หนวยงาน อปท.ในอําเภอ 

สํานักปลัด โดยศูนยประสานงานอําเภอ สงราง
โครงการหรือโครงการ ใหกับกองแผนและ

งบประมาณ เพื่อฝายตรวจติดตามและ
ประเมินผลแผนงานโครงการ ดําเนินการออก

แบบสอบถาม เพื่อประเมินโครงการ 

- หากสํานักปลัด โดยศูนยประสานงานอําเภอ ประสาน/หรือขอความรวมมือ 
  จากโรงเรียนในสังกัด อบจ.นครราชสีมา รวมดําเนินการทอดแบบสอบถาม  
  เพื่อชวยในการปฏิบัติงานของสํานักปลัด โดยศูนยฯ (สงเสริมการมีรวม 
  ในหนวยงาน) 
- แบบสอบถาม/แบบประเมิน  จะมอบใหสํานักปลัด โดยศูนยประสานงาน  
  ประจําอําเภอ อบจ.นครราชสีมา ดําเนินการทอดแบบสอบถาม  
  แลวรวบรวมสงกลับใหกองแผนและงบประมาณ 
- กองแผนและงบประมาณ (ฝายตรวจติดตามฯ) วิเคราะหแบบสอบถาม  
  สรุปผล รายงานผลวิเคราะหใหผูบริหารทราบ แลวสงผลรายงานใหสํานักปลัด 
  โดยศูนยประสานงาน อบจ.นครราชสีมา ประจําอําเภอ ที่เปนผูรับผิดชอบ 
  โครงการไดรับทราบผลการประเมิน 
- สํานักปลัด โดยศูนยประสานงานอําเภอ เก็บรวบรวมรายงานผลการประเมิน  
  โครงการ/กิจกรรม ไวเปนขอมูลในการปรับปรุง/แกไข ในสวนเกี่ยวของ 
  กับโครงการที่ อบจ.นครราชสีมา  มีสวนรับผิดชอบในโครงการ/กิจกรรม 
  ที่รวมดําเนินการกับอําเภอหรือหนวยงานอ่ืน  
- รายงานผลวิเคราะหที่จัดสงคืนไป  เปนขอมูลในการดําเนินโครงการ 
  ในครั้งตอไป 
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ขั้นตอนการติดตามประเมินผลยุทธศาสตรดานการศึกษา 
 สํานักการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ยุทธศาสตรท่ี  2   ดานการพัฒนาการศึกษา 

1. การติดตามประเมินผลโครงการของสํานกัการศึกษาฯ 
2. ประเด็นการติดตามประเมินผลของโรงเรียน 58 โรงเรียนในสังกัด  
    องคการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 

 

โรงเรียน 58 โรง เปนหนาที่ของคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล
ดานการศึกษาระดบัสํานักการศึกษา รบัผิดชอบและรายงานผลให

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพฒันาเปนระยะ 
 

โครงการที่ดําเนินการภายใตยุทธศาสตรดานการศึกษา โดยสํานัก
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปนผูรบัผิดชอบโครงการและ

สามารถดําเนินการในรูปแบบดังนี ้
 

 

2.1 สํานักการศึกษาฯ ดําเนินการทําแบบสอบถามและดําเนนิการประเมิน   สํานักการศึกษาฯ 
     วิเคราะหและสรุปรายงานผลใหผูบริหารทราบ  สงผลสรปุใหกองแผนและงบประมาณ/ 
     สํานักการศึกษาฯ เก็บรวบรวมสรุปรายงานสิ้นป 
 
2.2 สํานักการศึกษาฯ สงโครงการใหกองแผนฯ   จัดทําแบบสอบถามสงแบบสอบถาม       
     สํานักการศึกษาฯ ดําเนินการทอดแบบสอบถามประเมนิโครงการสงแบบสอบถามกลับกอง 
     แผนฯวิเคราะห  รายงานผลใหผูบรหิารฯทราบสงรายงานผลกลบัสํานักการศึกษาฯ  
     รวบรวมเปนขอมูลสรปุรายงานสิ้นป 
 
2.3 สํานักการศึกษาฯ ทําแบบสอบถามและประเมินโครงการ    สงแบบสอบถามให 
     กองแผนฯ วิเคราะหและสรุปรายงานผูบริหารทราบ   กองแผนฯ สงผลสรุปรายงานให 
     สํานักการศึกษาฯ  รวบรวมเปนขอมลูสรุปรายงานสิ้นป 
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ขั้นตอนการติดตามประเมินผลโครงการ 
ตามยุทธศาสตรพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสมีา 

ภารกิจของ สํานักการชาง  ผูรับผิดชอบโครงการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ 1   การสานตอแนวทางพระราชดําร ิ
ยุทธศาสตรที่  6  การพฒันาโครงสรางพื้นฐาน 
                

การติดตามประเมินผลยุทธศาสตรนี้ คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
หรือฝายเลขาคณะกรรมการฯ จะเปนผูประเมินผลโครงการทุกป  โดยขอความ
รวมมือใหสํานักการชางสงชางหรือผูรับผิดชอบโครงการ/ชางโซนหรือชางผูควบคุม
งาน รวมลงพื้นที่ประเมินโครงการดวย 

เหตผุลที่ใหสํานักการชางมีสวนรวมในการติดตามประเมินโครงการทั้ง 2 ยุทธศาสตร 
1. เพื่อชี้จุดที่ดําเนินการโครงการ 
2. เพื่อทราบประเด็นปญหา ผลกระทบในพื้นที ่
3. ชี้แจงขอมูลเพิ่มเติม เหตผุล ความจําเปน ทําไมจึงดําเนินการโครงการนี้  
   แกปญหาความเดือดรอน ใหประชาชนในเรื่องใดไดบาง 
4. ประเด็นปญหาที่ชาง ประสบปญหา กอน-ระหวาง-สิ้นสุดโครงการ 
5. รวมรับฟง ความตองการและความเดอืดรอนในพื้นที่ที่ตองการให อบจ.นม.  
    ดําเนินโครงการเพิ่มเติม/โครงการใหม ภายใตอํานาจหนาที่ของ  อบจ. นม.     
    เพื่อชางจะไดนําขอมลูในพื้นที่ไปดําเนินการสํารวจและนาํขอมูลทีเ่ก็บมาเขาไวใน 
    แผนพัฒนาตอไป 
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สวนที่ 2 
การติดตามและประเมินผล 

การจัดทําแผนและแปลงแผนไปสูการปฏิบัต ิ
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สวนที่ 2   
การติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(เดือนตุลาคม 2560–เดือน มีนาคม 2561) 
1.ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป(พ.ศ. 2560 – 2579) 
วิสัยทัศน“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

1. ความมั่นคง 
1.1   การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก 

ประเทศในทุกระดับทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล 
       1.2  ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและการเมือง 
       1.3 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยที่ 

เขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน 
       1.4 ระบบการเมืองที่มั่นคงเปนกลไกที่นําไปสูการบริหารประเทศที่ตอเนื่องและโปรงใสตามหลัก 

ธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุน 

       1.5 ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดที่ 
มั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีที่อยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

2.  ความมั่งค่ัง 
     2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องจนเขาสูกลุมประเทศ รายไดสูงความเหลื่อมล้ํา

ของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากขึ้น 
     2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูงสามารถสรางรายไดทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ

สรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนสง การผลติ 
การคา การลงทุน และการทําธุรกิจมีบทบาทสําคัญใน ระดับภูมิภาคและระดับโลกเกิดสายสัมพันธทางเศรษฐกิจและ
การคาอยางมีพลัง 

     2.3 ความสมบูรณในทุน ที่จะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่อง ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญาทุนทาง
การเงิน ทุนที่เปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3.  ความยั่งยืน 
              3.1 การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอม จนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน 
              3.2 การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่งเปน
ที่ยอมรับรวมกัน ความอุดมสมบูรณขอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตอ
สังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชนสวนรวม 

     3.3 มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาในระดับอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ. 2560 - 2564) 
หลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
1.ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อยางตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11  
2.คนไทยใหเปนพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมีลักษณะสําคัญ 5 ประการไดแก มีความ 

เชี่ยวชาญเฉพาะดาน มีทักษะในการคิดเชิงสังเคราะห มีความคิดสรางสรรค มีความเคารพในความแตกตาง และมี
จุดยืนทางจริยธรรม 
      3.ชุมชน ภาคประชาสังคมภาคเอกชนและภาครัฐรวมกันพัฒนาประเทศบนหลักการ รวมคิด รวมทํา  
รวมรับผิดชอบ และรวมรับผลประโยชนจากการพัฒนา 

4.มีการพัฒนาเชิงบูรณาการระหวางหนวยงานที่ยึดพื้นที่เปนหลัก 
5.ปรับปรุงกฎหมายและกฎ ระเบียบตางๆ ใหเอื้อตอการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกระดับ 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด/แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: 
พัฒนาใหหลุดพนจากความยากจน สูเปาหมายการพึ่งตนเอง 

1) เพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรไปสูมาตรฐานเกษตรอินทรียและอาหารปลอดภัย 
 (1) พัฒนาพื้นที่ทุงกุลารองไห ในพื้นที่จังหวัดยโสธร สุรินทร รอยเอ็ด มหาสารคาม  ศรีสะเกษ ใหเปน
แหลงผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพสูง รวมทั้งพื้นที่ที่มีศักยภาพอื่นๆ โดยปรับกระบวนการผลิตใหอยูภายใตมาตรฐาน
เกษตรปลอดภัย พัฒนาหวงโซเกษตรอินทรียใหครอบคลุมขั้นตอนการผลิต พรอมทั้งขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย โดย
สนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบที่สมาชิกกลุมผูผลิต และชุมชนมีสวนรวมในการตรวจสอบกันเอง สนับสนุนการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมใหมๆใหตอบสนองตลาดสินคาเพื่อสุขภาพและการสงออก จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย สงเสริม
ตลาดสีเขียวในชุมชนและทองถิ่น สงเสริมเกษตรกรและกลุมเกษตรกรจําหนายสินคาผานชองทางพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
 (2) สงเสริมการปรับเปลี่ยนไปสูสินคาเกษตรชนิดใหมตามศักยภาพของพื้นที่โดยสงเสริมการปลูกพืชผัก
ผลไม และดอกไม ในพื้นที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี รวมทั้งสงเสริมโค
เนื้อคุณภาพสูงในพื้นที่จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม และโคนมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและอุบลราชธานี 

 (3) สนับสนุนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรใหพึ่งตนเองได นํารองในจังหวัดอํานาจเจริญ กาฬสินธุ และ
ขอนแกน โดยสนับสนุนการรวมกลุมเกษตรกร และพฒันาเครือขายวิสาหกจิชุมชนหรือสหกรณการเกษตรใหเข็มแข็ง 
สงเสริมการออมและการเขาถึงแหลงเงินทุน พัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปนมืออาชีพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม และโครงการ 1 ไร 1 แสน สงเสริมการเรียนรูจากลุมเกษตรกรทีป่ระสบความสําเร็จใหเปน
ตนแบบ รวมทัง้สงเสรมิตลาดสินคาเกษตรในทองถิ่นและตลาดอิเล็กทรอนิกสอยางทั่วถึง 

 2) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสูผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มสูง 
 (1) พัฒนาใหนครราชสีมาเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร โดย
สนับสนุนและสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันภาคอุตสาหกรรมอาหารของภาค 
สรางเครือขายระหวางภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคราชการเพื่อกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู ขอมูล 
เทคโนโลยี นวัตกรรมในการแปรรูปสินคาเกษตรและอาหารใหเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูปที่มีมูลคาสูงและตรงตามความ
ตองการของตลาด 
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 (2) ยกระดับมาตรฐานสินคากลุมผาไหม ผาฝาย ผายอมคราม และสงเสริมพื้นที่ท่ีมีศักยภาพใหกาวไปสู
การเปนศูนยกลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ ขอนแกน นครราชสีมา สุรินทร และสกลนคร เปนตน โดยสงเสริม
การพัฒนาคุณภาพสินคา การออกแบบ และตราสญัลกัษณพัฒนาเทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัยสรางนวัตกรรมเพิ่ม
มูลคา พรอมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑชุมชนอื่นๆ โดยยกระดับผูประกอบการและสรางความเชื่อมโยงระหวาง
วิสาหกจิชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกับภาคอุตสาหกรรม และสงเสริมการจบัคูธุรกจิเพื่อสรางโอกาส
ทางธุรกจิ 
 (3) สงเสริมอุตสาหกรรมขนาดยอมผลิตสินคาอุปโภคบริโภค ในพื้นที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจจังหวัด
ชัยภูมิ ขอนแกน กาฬสินธุ รอยเอ็ด มุกดาหาร เพื่อการสงออกสูประเทศเพื่อนบาน โดยเนนอุตสาหกรรมสีเขียวและ
การใชวัตถุดิบในพื้นที่ 

(4) เพ่ิมศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนในพื้นที่กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและ
ตอนลาง โดยใหความสําคัญกับสมดุลระหวางพืชอาหารและพืชพลังงาน โดยสงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชพลังงาน
ในพื้นที่ที่เหมาะสม สงเสริมการผลิตพลังงานทดแทนดวยเทคโนโลยีที่ใชงานไดงายจากพลังงานแสงอาทิตย พลังงาน
ลม พลังงานชีวภาพและชีวมวล ทั้งในภาคการผลิต ชุมชนและทองถิ่นใหมากขึ้น 
 3) ยกระดับการทองเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม อารยธรรมขอม ยุคกอนประวัติศาสตร ธรรมชาติ และ
กีฬาสูนานาชาติ 
 (1) สงเสริมการทองเท่ียวเชิงประเพณีวัฒนธรรม อารยธรรมในทุกพื้นที่ ทองเที่ยว อารยธรรมขอมในพื้นที่
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ทองเที่ยววัฒนธรรมลุมน้ําโขงและสุขภาพ ในกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทองเที่ยวยุคกอนประวัติศาสตร ในจังหวัดอุดรธานี ขอนแกน กาฬสินธุ ทองเที่ยวเชิง
กีฬาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย ศรีสะเกษ นครราชสีมา ทองเที่ยวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา 
อุบลราชธานี โดยเพิ่มนวัตกรรมการบริการทองเที่ยวที่มีความหลากหลายตอบสนองกลุมเปาหมาย พัฒนาแหลง
ทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน สงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อใหสามารถทองเที่ยวไดทั้งป รวมทั้งพัฒนาเสนทางการ
ทองเที่ยวที่เชื่อมโยงในลักษณะเครือขายเพื่อกระจายนักทองเที่ยวจากเมืองหลักสูเมืองรอง ชุมชนและทองถิ่น 
 (2) พัฒนาเสนทางเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวกับประเทศเพื่อนบาน อาทิสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมลานชาง เลย 
อุดรธานี หนองบัวลําภู-หนองคาย-สปป.ลาว โดยเรงพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวแบบเชื่อมโยงกิจกรรมการทองเที่ยว
ระหวางภาคเอกชนกับชุมชนและทองถิ่นทั้งในประเทศและกับประเทศเพื่อนบานที่สอดคลองกับความตองการของ
นักทองเที่ยว 

4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 (1) พัฒนาแหลงนํ้าเดิมและแหลงนํ้าธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บโดยการปรับปรุงอางเก็บ
น้ํา หนองและฝายที่มีอยูเดิม และพัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติใหสามารถเพิ่มปริมาณการกักเก็บ ในพื้นที่กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 และตอนลาง 2 ซึ่งเปนพื้นที่ที่ปลูกพืช
เศรษฐกิจที่สําคัญของภาค 
 (2) พัฒนาแหลงนํ้าใหมในพื้นที่ลุมนํ้าเลย ชี มูล และสรางแหลงกักเก็บ (แกมลิง)อางเก็บนํ้า ฝาย และ
แหลงนํ้าขนาดเล็กในพื้นที่ท่ีเหมาะสมในพืชที่การเกษตร โดยจัดหาพื้นที่เพื่อพัฒนาแหลงน้ํา พัฒนาระบบสงน้ําและ
การกระจายน้ําใหนําไปใชประโยชนในชวงฤดูแลง รวมทั้งพัฒนาแหลงน้ําใตดินตามความเหมาะสมของพื้นที่โดยไมให
เกิดผลกระทบจากดินเค็ม 
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 5) ฟนฟูทรัพยากรปาไมใหคงความอุดมสมบูรณและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ตนนํ้า
ของจังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ นครราชสีมาโดยกําหนดและทําเครื่องหมายแนวเขตพื้นที่ปาอนุรักษและ
พื้นที่ปานอกเขตอนุรักษใหชัดเจน เนนใหประชาชนมีสวนรวมในการฟนฟู ปลูกปา และปองกันการบุกรุก เพื่อรักษา
พื้นที่ปาตนน้ําและปองกันการชะลางพังทลายของดินอนุรักษพื้นที่ชุมน้ํา ตลอดจนสงเสริมปาชุมชน เพื่อใหเกิดการใช
ประโยชนจากปาไมอยางยั่งยืน 
1.4 แผนพัฒนากลุมจังหวัด 

   แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร) 
ตําแหนงทางยุทธศาสตร (Strategics Position) 

  1. เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย 

   2. เปนแหลงผลิตผลิตภัณฑไหมระดบัประเทศ 

   3. เปนแหลงทองเทีย่วที่มีความหลากหลายทัง้การทองเที่ยวอารยธรรมขอม  เชิงนเิวศน  การกีฬาที่มีชื่อเสียง 

   4. เปนประตูสูอสีาน  และเชื่อมโยงการคาชายแดนกับประเทศเพือ่นบาน 

วิสัยทัศน  (Vision) 
ศูนยกลางการเกษตรอุตสาหกรรม  ผลิตภัณฑไหม  ทองเที่ยวอารยธรรมขอม  และการคาชายแดน 

พันธกิจ  (Mission) 
1) สงเสริมการผลิตและแปรรูปขาวหอมมะลิ 

2) สงเสริมและพัฒนาการผลิตมันสําปะหลัง  เพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 

3) สงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ  กระบือ  และแพะ  และแปรรูปเชิงคุณภาพ 

4) สงเสริมการเรียนรูสูการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5) สงเสริมศักยภาพการผลิตและตลาดผลิตภัณฑไหม 

6) สงเสริมการทองเที่ยวใหไดรับความนิยม  และบริหารจัดการใหมีศักยภาพ 

7) สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน  และคาขายชายแดน 

เปาประสงครวม  (Obgective) 
1) ผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัดภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 

2) รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น 

3) รายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑไหมเพิ่มขึ้น 

4) มูลคาการสงออกสินคาชายแดนเพิ่มขึ้น 

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategics  Issues) 
1) การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 

2) การยกระดับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  และผลิตภัณฑไหม 

3) การสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน  และการคาชายแดน 

กลยุทธ  (Strategy) 
1) การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร 

1.1 พัฒนาและบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตร 

1.2 สงเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกสและการกระจายสินคาในภูมิภาค 

1.3 สงเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมใหเหมาะสม 
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1.4 ยกระดับสินคาเกษตรเขาสูระบบมาตรฐาน 

1.5 สงเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.6 สงเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตวคุณภาพสูง 

1.7 สงเสริมกระบวนการแปรรูปผลผลิตเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 

1.8 สนับสนุนใหมีการรวมกลุมการผลิตและจําหนาย 

1.9 ยกระดับความสามารถในการแขงขันดานการตลาดสินคาการเกษตร 

2) การยกระดับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  และผลิตภัณฑไหม 

2.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 
2.2  พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยว 
2.3  พัฒนาสินคาและบริหารทางการทองเที่ยว 
2.4  พัฒนาบุคลากรทางการทองเที่ยว 
2.5  สรางความเชื่อมั่นและความปลอดภัยใหนักทองเที่ยว 
2.6  พัฒนาระบบบริหารจัดการการทองเที่ยว  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน 
2.7  เพื่อประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมใหมีคุณภาพ 
2.8  พัฒนาผลิตภัณฑไหมใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 
2.9  สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธการทองเที่ยวและผลิตภัณฑไหม 

     3)  การสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน  และการคาชายแดน 
 3.1  สงเสริมและพัฒนาการคาชายแดน  และการลงทุนในประเทศ 
 3.2  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกส 
1.5 แผนพัฒนาจังหวัด 
          ตําแหนงทางยุทธศาสตร 

1. เปนศูนยกลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทองเที่ยว Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 
2. เปนศูนยกลางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4. เปนศูนยกลางในการปองกันภัยคุกคาม และเสริมสรางความมั่นคง เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ 
5. เปนที่ตั้งของสวนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอยางยั่งยืน 

วิสัยทัศนจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) 
 
       “โคราชเมืองนาอยู มุงสูนวัตกรรมใหม เกษตร อุตสาหกรรม ปลอดภัย” 

            เปาประสงครวม 
    1. เพื่อเพิ่มศักยภาพดานเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา 
    2. เพื่อพัฒนาสังคมใหเปนเมืองนาอยู 
    3. เพื่อเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ และลดมลพิษดานสิ่งแวดลอม 
    4. เพื่อเสริมสรางความมั่นคง ในการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคาม และปกปองสถาบันหลัก             
ของชาติ 
    5. เพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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             ประเด็นยุทธศาสตร 
    1. การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
    2. ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  
    3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืน 
    4. การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 
    5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1.6 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2561– 2564) 
1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ 
2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 
4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
5.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 
6.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยวศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
8.ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
10.ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2.ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
2.1 วิสัยทัศน 
“การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน  การบริหารคุมคา  เศรษฐกิจกาวหนา  คุณภาพชีวิตดี กีฬาสูสากล  

ประชาชนมีสวนรวม” 
2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ 
2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 
4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
5.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 
6.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยวศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
8.ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
10.ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2.3 เปาประสงค 
    1.ประชาชนมีน้ําในการอุปโภค-บริโภค-การเกษตรเพิ่มขึ้น 
    2.ประชาชนไดรับการศึกษาอยางมีมาตรฐาน 
    3.เกษตรกรมีความเขมแข็ง 
    4.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
    5.ประชาชนไดรับการสงเสริมสุขภาพ การรกัษาพยาบาล การปองกันและควบคุมโรคอยางทั่วถึง 



23 
 

    6.ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
    7.ประชาชนมีสวนรวมในการสงเสรมิการทองเที่ยว อนุรกัษวัฒนธรรม ประเพณี   
    8.การสนับสนุนและสงเสริมการจัดการแขงขันกีฬาเพื่อความเปนเลิศ ประชาชนมีสุขภาพดี รางกาย

แข็งแรงโดยการเลนกีฬาออกกําลังกาย และประกอบกิจกรรมนันทนาการ 
    9.การบริหารราชการมีประสิทธิภาพคุณภาพ 
    10.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
    11.สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติไดรับการฟนฟูและอนุรักษ 
2.4 ตัวชี้วัด 
    1.จํานวนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
    2.คาเฉลี่ยคะแนน O-Net 

     3.จํานวนสายทางที่ดําเนินการกอสราง ปรับปรงุ/ซอมแซม 
     4.ความพึงพอใจของประชาชนที่เขารวมโครงการพัฒนาขององคการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 
     5.ระดับความสําเร็จของโครงการพัฒนา 
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2.5 คาเปาหมาย 
 

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร
จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศา
สาตรอบจ. 

เปาประสงค ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

คา
เปาหมาย 

ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
3. ยุทธศาสตรบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.การสาน
ตอแนวทาง
พระราชดําริ 

1.การสาน
ตอแนวทาง
พระราชดําริ 

ประชาชนมีน้ําใน
การอุปโภค-บริโภค 
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรม
พัฒนาแหลง
น้ํา 

ไมนอย
กวา 100 
โครงการ 

เพิ่มขึ้นปละ 
10 โครงการ 

1.พัฒนาแหลง
น้ํา            
2.สานตอ
แนวทาง
พระราชดําริ 

1.โครงการพัฒนา
แหลงน้ํา                 
2.โครงการสานตอ
แนวทางพระราชดําริ 

สํานักการ
ชางฯ กอง
สงเสริม 
สํานักปลัดฯ 

2.ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปน
เมืองนาอยู 

2.การ
พัฒนา
การศึกษา 

2.การ
พัฒนา
การศึกษา 

ประชาชนไดรับ
การศึกษาอยางมี
มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย
คะแนน  O-
net     ม.3   
ม.6 

 
 
 
4.40 
5.86 

เพิ่มขึ้นปละ 3 ̃ 1.สงเสริมและ
สนับสนุน
การศึกษา 

1.โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการ
บริหารการศึกษา 
2.โครงการสงเสริม
และพัฒนาการศึกษา 

สํานัก
การศึกษาฯ 
และโรงเรียน
ในสังกัด 
อบจ.นม 
กองแผนฯ 
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ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร

จังหวัด 
ยุทธศาสตร 

อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศา
สาตรอบจ. 

เปาประสงค ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

คา
เปาหมาย 

ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
2.ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปน
เมืองนาอยู 

3.ดานการ
พัฒนาการ
เกษตร 

3.ดานการ
พัฒนาการ
เกษตร 

เกษตรกรมีความ
เขมแข็ง 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ 

ไมนอย
กวา 17 
โครงการ 

เพิ่มขึ้นปละ 1 
โครงการ 

1.สงเสริมและ
แกไขปญหา
การประกอบ
อาชีพ 

1.โครงการสงเสริม
และแกไขปญหาการ
ประกอบอาชีพ 
2.โครงการสงเสริมการ
ทําเกษตรทางเลือก 
3.โครงการสงเสริมการ
ประกอบอาชีพเสริม 
4.โครงการสงเสริมการ
เลี้ยงสัตว 
5.โครงการสงเสริม
สินคาและผลิตภัณฑ
ชุมชน 
6.โครงการสงเสริมการ
พัฒนาศักยภาพผูนํา
ชุมชน 

กองสงเสริมฯ  
สํานักปลัดฯ 
ศูนย
ประสานงาน 
อําเภอ 

2.ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปน
เมืองนาอยู 
4.ยุทธศาสตรการเสริมสรางความ
มั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลัก
ของชาติ และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน 

4.ดานการ
พัฒนา
สังคม 

4.ดานการ
พัฒนา
สังคม 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ 

ไมนอย
กวา 50 
โครงการ 

เพิ่มขึ้นปละ 2 
โครงการ 

1.สังคม
สงเคราะห
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

1.โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
2.โครงการสงเสริม
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 
3.โครงการสงเคราะห
ประชาชน 

กองสงเสริมฯ  
สํานักปลัดฯ 
ศูนย
ประสานงาน
อําเภอ 
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ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร

จังหวัด 
ยุทธศาสตร 

อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศา
สาตรอบจ. 

เปาประสงค ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

คา
เปาหมาย 

ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2.ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปน
เมืองนาอยู 

5.ดานการ
พัฒนา
สาธารณสุข 

5.ดานการ
พัฒนา
สาธารณสุข 

ประชาชนไดรับ
การสงเสริม
สุขภาพ การ
รักษาพยาบาล 
การปองกันและ
ควบคุมโรคอยาง
ทั่วถึง 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ 

ไมนอย
กวา 30 
โครงการ 

เพิ่มขึ้นปละ 2 
โครงการ 

1.ปองกันและ
บําบัดรักษา
โรค 

1.โครงการปองกันและ
บําบัดรักษาโรค 
2.โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข 
3.โครงการสงเสริม
สุขภาพและอนามัย
ของประชาชน 

กอง
สาธารณสุข 
สสจ. 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
2.ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปน
เมืองนาอยู 

6.ดานการ
พัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 

6.ดานการ
พัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 

ประชาชนไดใช
เสนทางคมนาคม
ที่สะดวก 
ปลอดภัย 

จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม 

ไมนอย
กวา 750 
โครงการ 

เพิ่มขึ้นปละ 
10 โครงการ 

1.พัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 

1.โครงการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

สํานักการ
ชาง 
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ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร

จังหวัด 
ยุทธศาสตร 

อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศา
สาตรอบจ. 

เปาประสงค ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

คา
เปาหมาย 

ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
2.ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปน
เมืองนาอยู 

7.ดานการ
พัฒนาการ
ทองเที่ยว 
ศาสนา
วัฒนธรรม
ประเพณี
และกีฬา 

7.ดานการ
พัฒนาการ
ทองเที่ยว 
ศาสนา
วัฒนธรรม
ประเพณี
และกีฬา 

1.ประชาชนมี
สวนรวมในการ
สงเสริมการ
ทองเที่ยว 
อนุรักษ
วัฒนธรรม
ประเพณี 
2.มีการสนับสนุน
และสงเสริมการ
จัดการแขงขัน
กีฬาเพื่อความ
เปนเลิศ 
ประชาชนมี
สุขภาพดี รางกาย
แข็งแรงโดยการ
เลนกีฬา ออก
กําลังกาย และ
ประกอบกิจกรรม
นันทนาการ 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ 

ไมนอย
กวา 40 
โครงการ 

เพิ่มขึ้นปละ 5 
โครงการ 

1.ทํานุ บํารุง
ศาสนา 
บํารุงรักษา
ศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิ
ปญญา 
วัฒนธรรมอัน
ดีของทองถิ่น  
2.สงเสริมการ
ทองเที่ยว 
3.สงเสริมกีฬา 

1.โครงการทํานุ บํารุง
ศาสนา บํารุงรักษา
ศิลปะจารีตประเพณี 
ภูมปญญา วัฒนธรรม
อันดีของทองถิ่น 
2.โครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยว 
3.โครงการสงเสริม
กีฬา 

สํานัก
การศึกษาฯ 
สํานักปลัดฯ 
กองสงเสริมฯ 
ศูนย
ประสานงาน
อําเภอ 
สถาน
สงเคราะหฯ
โพธิ์กลาง 
สถาน
สงเคราะหฯ
วัดมวง 
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ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร

จังหวัด 
ยุทธศาสตร 

อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศา
สาตรอบจ. 

เปาประสงค ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

คา
เปาหมาย 

ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
4.ยุทธศาสตรการเสริมสรางความ
มั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลัก
ของชาติ และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน 

8.การ
บริหาร
จัดการ
บานเมืองที่
ดี 

8.การ
บริหาร
จัดการ
บานเมืองที่
ดี 

การบริหาร
ราชการมี
ประสิทธิภาพ 
คุณภาพ 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ 

ไมนอย
กวา 70 
โครงการ 

เพิ่มขึ้นปละ 
10 โครงการ 

1.สงเสริม
ประชาธิปไตย 
2.สงเสริมการ
มีสวนรวมของ
ประชาชน 
3.สงเสริมและ
พัฒนา
เทคโนโลยี 
4.เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ราชการ 

1.โครงการสงเสริม
ประชาธิปไตย 
2.โครงการสงเสริมการ
มีสวนรวมของ
ประชาชน 
3.โครงการสงเสริม
และพัฒนาเทคโนโลยี 
4.โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานราชการ 

ทุกสวน
ราชการ 

2.ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปน
เมืองนาอยู 
4.ยุทธศาสตรการเสริมสรางความ
มั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลัก
ของชาติ และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน 

9.ดานการ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

9.ดานการ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ 

ไมนอย
กวา 4 
โครงการ 

เพิ่มขึ้นปละ 1 
โครงการ 

1.การปองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 
2.เสริมสราง
ความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

1.โครงการเตรียม
ความพรอมในการ
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
2.โครงการเสริมสราง
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน 
3.โครงการปองกัน
อุบัติเหตุ 

สํานักการ
ชาง 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

ยุทธศาสตร อปท.
ในเขตจังหวดั 

ยุทธศาสาตรอบจ. เปาประสงค ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

คา
เปาหมาย 

ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ 

3.ยุทธศาสตรบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมให
สมบูรณอยางยั่งยืน
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

10.ดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

10.ดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ไดรับการฟนฟูและ
อนุรักษ 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ 

ไมนอย
กวา 14 
โครงการ 

เพิ่มขึ้นปละ 2 
โครงการ 

1.การจัดการ
สิ่งแวดลอมและ
มลพิษตาง ๆ 
2.การกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
รวม 
3.จัดตั้ง ดูแล 
ระบบน้ําเสียรวม 
4.คุมครอง ดูแล
และบํารุงรักษาปา
ไม ที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

1.โครงการฟนฟู
และอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
2.โครงการปองกัน
และแกไขปญหา
มลพิษและ
สิ่งแวดลอม 
3.โครงการจัดการ
ระบบกําจัดขยะ
รวม 

ทุกสวน
ราชการ 
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2.6 กลยุทธ  
     1.พัฒนาแหลงน้ํา 
     2.สานตอแนวทางพระราชดําริ 
     3.สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
     4.สงเสริมและแกไขปญหาการประกอบอาชีพ 
     5.สังคมสงเคราะหพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
     6.ปองกันและบําบัดรักษาโรค 
     7.พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
     8.ทํานุ บํารุงศาสนา บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญา วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
     9.สงเสริมการทองเที่ยว 
     10.สงเสริมกีฬา 
     11.สงเสริมประชาธิปไตย 
     12.สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
     13.สงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี 
     14.เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานราชการ 
     15.การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     16.เสริมสรางความปลอดภัยของประชาชน 
     17.การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ 
     18.การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
     19.จัดตั้ง ดูแลระบบน้ําเสียรวม 
     20.คุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
   3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 องคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ไดวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพฒันาในปจจบุันและ
โอกาสการพฒันาในอนาคตของทองถิ่น  โดยใชเทคนิค SWOT Analysis  ซึ่งเปนการพจิารณาถึงปจจัยภายใน (จุด
แข็ง,จุดออน) และปจจัยภายนอก (โอกาส,อุปสรรค)  ที่มผีลตอการพฒันาดานตาง ๆ ของทองถิ่น  
 3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ 

สภาพแวดลอม (โอกาสและความเสี่ยง) ทีป่ระเทศจะตองเผชิญใน 5 ปขางหนา 
   1. ฐานการผลิตและบริการมีความเขมแข็งและสามารถตอยอดตอไป 
   2. ความรวมมือและโอกาสใน ASEAN และ RCEP 

  2.1 ขยายตลาด 
  2.2 ปจจัยการผลิตและแรงงาน 
  2.3 ศูนยกลางดานการผลิตการบริการ และโลจสิติกส 

   3. โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกจิอยางตอเนื่อง 
  3.1 ชนชั้นกลางของโลกขยายตัว 
  3.2 ความรวมมือของไทยในกรอบตางๆ ทั้งพหุภาคี และทวภิาคีมีความเขมแข็งมากขึ้น 

   4. เปนสังคมผูสูงอายเุต็มตัว ณ สิ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 
   5. เศรษฐกิจโลกเติบโตชาและผันผวน 
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   6. เศรษฐกิจโลกเติบโตชา ทุกประเทศตองแขงขันสูง 
   7. ความสามารถในการแขงขันของประเทศเพื่อนบานและคูคาเพิ่มขึ้น 

      ขอมูลการจัดทํา SWOT จากการสงเอกสารการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาปจจุบันและ
โอกาสพฒันาในอนาคตของทองถิ่นใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา  333 แหง  และรวบรวมจาก
การทําเวทปีระชาคม เมื่อวันที่ 26  ตุลาคม 2559  ณ โรงแรมวีวัน อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสมีา  
ตามรายยุทธศาสตร  มีดังนี้ 

1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดาํร ิ
จุดแข็ง (Strength-s) จุดออน (Weakness – w) 

1.เปนองคกรขนาดใหญมีศักยภาพ 
2.มีศูนยประสานงานครบ 32 อําเภอ มี ส.อบจ.เปน
ตัวแทนของประชาชนในเขตพื้นที ่
3.ออกขอบญัญัติของตนเองได 
4.มีงบประมาณเพียงพอ 
5.มีแหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญ 9 ลุมน้ํา ไดแก ลุมน้ํามูล
ตอนบน, ลุมน้ําลําพระเพลิง,ลุมน้ําลํามลูตอนลาง, ลุมน้ํา
ลําปลายมาศ, ลุมน้ําลําตะคอง,ลุมน้ําลําเชียงไกร,ลุมน้ําลํา
สะแทด ลุมน้ําลําชี และลุมน้ําลําจักราชและมอีางเก็บน้ํา
ขนาดใหญหลายแหง 
6.บุคลากรมีคุณภาพสวนใหญมีภูมลิําเนาอยูในจงัหวัดทํา
ใหเขาใจและวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
7.มีนโยบายและยุทธศาสตรที่ชัดเจนเนนการมสีวนรวมมี
แผนพัฒนาที่ชัดเจน 
8.ดานการบริหารเปนองคกรขนาดใหญ มทีรัพยากร
เครื่องมือ และอปุกรณในการทํางานเตรียมพรอมเพื่อการ
สงเสริมและสนบัสนุนโครงการ 
9.อบจ.ไดนอมนําแนวทางพระราชดําริของในหลวงเรื่อง
การบริหารจัดการน้ํามาเปนหลกัในการจัดทําแผนพัฒนา
ของ อปท. 
10.มีโครงการพฒันาขุดลอกคูคลองและจัดสรางแหลงน้ํา
สงวนและเกบ็กักน้ําเพื่อการเกษตรเพือ่การอุปโภคและ
บริโภค 

1.มีองคกรปกครองสวนทองถิ่นขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจํานวนมากแตองคการบริหารสวนจังหวัด
ไมสามารถดําเนินการไดทกุโครงการเนื่องจาก
งบประมาณมีไมเพียงพอและไมใชอํานาจหนาที่ตาม
ระเบียบกฎหมายทีเ่กี่ยวของ 
2.ความตองการของประชาชนมีมากบริการไดยังไม
ทั่วถึง 
3.ขาดแคลนแหลงน้ําเพื่อทําการเกษตรในหนาแลง
ขนาดของแหลงน้ําในชุมชนมีไมเพียงพอตอภาคการ
ทําการเกษตรและอุปโภค-บริโภค 
4.ระบบชลประทานยังไมทั่วถึงขาดการบริหารจัดการ
น้ําอยางเปนระบบ 
5.ลักษณะงานซ้ําซอนกบัองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ทม.ทต. อบต. ในพื้นทีจ่ังหวัด) 
6.การบริหารงบประมาณที่ไมตรงตอความตองการ
ของประชาชน 
7.การประชาสมัพันธเรือ่งการใชน้ําใหประชาชนเขาใจ
มีนอยการจัดสรางแหลงน้ําใหมๆ ยังไมเพียงพอเพราะ
ใหความสําคัญกบัแหลงน้ําเดมิมากกวา 
8.การจัดสรรงบประมาณมจีํานวนจํากัดทําใหการ
พัฒนาไมตอเนือ่ง 
9.งบประมาณในการพฒันาศักยภาพไมเพียงพอ 
เนื่องจากพื้นทีบ่รกิารกํากับดูแลมีบริเวณกวาง 
10.แหลงน้ําตื้นเขินทําใหไมสามารถกักเก็บน้ําได
เพียงพอ 
11.ไมมีการวางแผนบรูณาการรวมกันของทุกภาคสวน 
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โอกาส (Opportunity – o) อุปสรรค (Threat-t) 
1.แนวคิดพระราชดําริตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทําใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง 
2.มีการพฒันาทางการเกษตรเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายให
จัด zoning การเกษตร 
3.ดานการเมืองมกีารสนับสนุนและสงเสรมิโครงการตาม
แนวทางพระราชดําริใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด 
4.รัฐบาลมีนโยบายสงเสรมิใหมกีารบรหิารจัดการน้ําอยาง
บูรณาการและเรงรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน 
5.การประสานงานการวางแผนและการบริหารงานที่ดจีะ
ทําใหแนวทางพระราชดํารปิระสบผลสําเรจ็ได 
6.ความไดเปรียบดานจํานวนประชากรขนาดพื้นที่และการ
เติบโตดานเศรษฐกิจ 
7.มีการกระจายอํานาจสูทองถิ่นมากขึ้นทําใหเพิม่
ประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการ 
8.มีเทคโนโลยีทีท่ันสมัย 
9.การมสีวนรวมจากประชาชนในทุกภาคสวน 
10.มีการประสานและรวมมอืกับประชาชนในการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 
11.การดําเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกจิพอเพียงของประชาชน
ในพื้นที ่
12.มีความเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจมีการขยายพื้นที่ทาง
การเกษตรเพิม่ขึ้น 

1.ความไมเขาใจในแนวทางพระราชดําริและความไมรู
ในการที่จะสานตอการดําเนินงานตามแนวทาง
พระราชดําร ิ
2.ขาดความตอเนื่องนโยบายการพฒันาทองถิ่น 
3.การสงเสรมิจากภาครัฐไมมีความตอเนือ่งไมมกีาร
ติดตามผลประเมินโครงการอยางเปนรปูธรรมทําให
ประชาชนไมไดรับความรูความเขาใจที่แทจริง 
4.ในฤดูแลงมีปริมาณน้ํานอยไมสามารถนําน้ํามาใช
อุปโภคไดพื้นที่จงัหวัดนครราชสีมาเปนทางน้ําผานทํา
ใหเกิดปญหาน้ําทวม 
5.ขาดการประสานและบริหารจัดการน้ําตาม
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเมื่อป 
2538  เพื่อแกไขและปองกันปญหาอุทกภัยอยางเปน
ระบบ 
6.ขอจํากัดดานกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติ
ราชการไมชัดเจน 
7.จังหวัดนครราชสมีามีสภาพพื้นที่ประสบภัย
ธรรมชาติเชน ภัยแลงฝนทิ้งชวง และอุทกภัยในบาง
พื้นที ่
8.ปญหาดานสภาพพื้นทีเ่ชนดินเค็มปาเสือ่มโทรม 
9.สภาพพื้นทีบ่รหิารจัดการมีบริเวณกวางการ
ใหบรกิารลาชาและไมทั่วถึง 
10.ลักษณะภูมิประเทศของจงัหวัดนครราชสีมามี
บางสวนเปนภูเขาทีร่าบสูงอาจทําใหการพัฒนางาน
ดานการเกษตรมีความยากลําบากที่จะใหพื้นที่อุดม
สมบรูณ 
11.ประชาชนในพื้นที่ขาดจิตสํานึกและไมตระหนักใน
การใชน้ําอยางประหยัด 
12.ปญหาการลุกล้ําแหลงน้ําธรรมชาต ิ
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2.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 
 

จุดแข็ง (Strength-s) จุดออน (Weakness – w) 
1.ผูบริหารใหความสําคัญในการพฒันาดานการศึกษา 
2.อบจ.มีวิสัยทัศนใหความสําคัญตอการจัดทําแผนพฒันา
การศึกษาสงผลใหการศึกษามีทิศทางชัดเจนปฏิบัติไดอยาง
มีคุณภาพ 
3.การจัดโครงสรางองคการบริหารสวนจังหวัดมีความ
ชัดเจนครอบคลุมตามอํานาจหนาที่ทกุภารกจิ 
4.มีโรงเรียนในสังกัด 58 โรงทําใหความพรอมที่จะพัฒนา
ทั้งดานบุคลากรอาคารสถานทีส่ื่อการเรียนการสอน 
5.มีการแบงกลุมโรงเรียนในสังกัดเปน 6 กลุมทําใหสะดวก
ตอการประสานงานการบริหารจัดการและการพัฒนา
การศึกษา 
6.มีการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
7.ความรวมมือกันอยางดีระหวางหนวยงานและ
สถานศึกษา 
8.อบจ.มีงบประมาณสนับสนุนพัฒนาการการศึกษาอยาง
ตอเนื่องและมปีระสิทธิภาพ 
9.บุคลากรมีความพรอมทีจ่ะรับการพฒันาความรูทักษะ
และประสบการณ 
10.ประชาชนนักเรียนผูปกครองใหความรวมมือในการ
ดําเนินกิจกรรมเปนอยางด ี
11.มีหนวยงานในองคกรทีม่ีคุณภาพและครอบคลุมทุก
ดานทั้งดานการศึกษาสาธารณสุขสาธารณูปโภค สังคม
และวัฒนธรรมทีส่ามารถสนบัสนุนซึ่งกันและกัน 
 

1.หนวยงานที่ประเมินตรวจสอบพฒันาทักษะทาง
การศึกษา (ศน.) ยังไมเขมแข็ง 
2.การพฒันาบุคลากรภายในองคกรไมทั่วถึงขาดการ
สนับสนุนใหบุคลากรไดรับความรู 
3.การพฒันาขาราชการครูและบุคลากรใหสอดคลอง
กับสาขาวิชาและความตองการ 
4.โครงสรางขององคการบรหิารสวนจังหวัดมีการ
เปลี่ยนแปลง/ภารกจิที่ไดรบัมอบเพิ่มมากขึ้น 
5.ขาดการศึกษานิเทศกในการขับเคลื่อนทาง
การศึกษา 
6.อุปกรณการเรียนการสอนสายอาชีพไมเพียงพอ 
7.สถานศึกษาขนาดเล็กมีปริมาณงานเทากบั
สถานศึกษาขนาดใหญสงผลใหการดําเนินงานลาชา
กวาปกต ิ
8.ครูและบุคลากรขอยาย/โอนเปนจํานวนมาก เพื่อ
กลับภูมลิําเนา ทําใหการปฏิบัติงานไมตอเนื่อง 
9.โรงเรียนตัง้อยูหางไกลจากองคการบรหิารสวน
จังหวัดทําใหไมสะดวกในการประสานงาน 
10.ขาดการใหความรูกบัครูในการพฒันาการจัด
การศึกษาเนื่องจากครูบรรจุใหมยังขาดประสบการณ
ในการทํางาน 
11.ควรพัฒนาโรงเรียนเล็กใหมีความเขมแข็ง 
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โอกาส (Opportunity – o) อุปสรรค (Threat-t) 
1.ความเจรญิกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสงผลใหเกดิสื่อการ
เรียนการสอนนวัตกรรมมากขึ้น 
2.พรอมยกระดับการศึกษาสอดคลองกับแนวทางการพฒันา
การศึกษาของชาต ิ
3.รัฐบาลมีการสนับสนุนทางดานการศึกษา 
4.ประชาชนใหความสําคญัของการศึกษา 
5.ชุมชนและองคกรทองถิ่นเห็นความสําคญัของการจัด
การศึกษาสงผลใหเกิดแหลงเรยีนรูในชุมชนมากขึ้น 
6.จังหวดันครราชสีมามีสถาบันอุดมศึกษาทีเ่ปนแหลงรวม
ทรัพยากรบุคคลและองคความรูที่สามารถนําไปเชื่อมโยง 
กับการพัฒนาการศึกษาของจงัหวดันครราชสีมา เชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลยัราชภัฎ
นครราชสีมา มหาวิทยาลยัราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยวงษ
ชวลิตกุล เปนตน 
7.โครงการเรียนฟรี 15 ปสงผลใหนักเรยีนไดรับโอกาสใน
การศึกษามากขึ้น 
8.นโยบายโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดตัง้การศึกษา
ตั้งแตระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานสงผลให
นักเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษามากขึ้นและทั่วถงึ 
9.การเปดประชาคมอาเซียนทําใหเกิดการสรางความรวมมือ
แลกเปลีย่นความรูเทคโนโลย ีและบคุลากรดานการศึกษา 
10.เทคโนโลยีมคีวามเจริญกาวหนาสูงทาํใหเกดิโอกาสในการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลและสามารถนําระบบ
อิเล็กทรอนิกสมาใชในการใหบริการทางการศึกษาไดอยาง
หลากหลาย 
11.ยุทธศาสตรชาติที่มุงเนนการลดความเหลื่อมล้ําประชาชน
ทุกกลุมมีมาตรฐานการดํารงชีวติที่มีคุณภาพดวยระบบ
การศึกษาที่มปีระสิทธิภาพและทั่วถงึ 
12.มีแหลงเรียนรูนอกหองเรยีนที่หลากหลายเชนพิพิธภัณฑไม
กลายเปนหินนครราชสีมาศูนยดาราศาสตรและวิทยาศาสตร
นครราชสีมา (ทองฟาจําลอง)หอดดูาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษานครราชสีมาอุทยานการเรยีนรูสิรินธร เปนตน 

1.การปรับเปลีย่นรูปแบบของ อบจ. ตามรฐัธรรมนูญที่จะ
เกิดขึ้น 
2.กฎหมายระเบียบการจัดการศึกษาของทองถิ่นท่ีรวม
ศูนยการบริหารและยงัไมกระจายอํานาจสูสถานศึกษา
สงผลใหการจัดการศึกษาลาชาไมตรงตามความตองการ 
3.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขาดการ
ดําเนินการที่ดดีานการกํากับและตดิตามการดําเนินงาน
ตามแผน 
4.ผูปกครองมฐีานะยากจนไมสามารถสงเสริมสนับสนุน
การศึกษาของบตุรหลานไดอยางเต็มที ่
5.มีการเปลีย่นแปลงนโยบายบอยๆการพฒันาไมตอเน่ือง 
6.อํานาจหนาที่ตามแผนกระจายอํานาจฯ ยงัไมมีความ
ชัดเจนในภารกิจ 
7.ชุมชนมีการแพรกระจายของสารเสพติดความ 
เจริญของเทคโนโลยสีงผลใหนักเรียนบางสวนเปนกลุม
เสี่ยงและมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 
8.ชุมชนไมมีเวลาและความรวมมือในการวางแผนพัฒนา
และการบริหารจดัการศึกษาจํากดัเนื่องจากตองประกอบ
อาชีพ 
9.หลักสูตรถูกกําหนดจากสวนกลางไมเหมาะสมกับสภาพ
ของทองถิ่น 
10.การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสงผลกระทบตอแนว
ทางการพฒันาอยางยั่งยืน 
11.ประชาชนในทองถิ่นมีคานิยมทีจ่ะนําบุตรหลานเขา
เรียนในโรงเรยีนสังกดัสพฐ. มากกวา 
12.ชุมชนสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรมมีรายไดนอยสง
ผลกระทบตอการเรียนของนักเรียนและโอกาสที่จะ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักเรียน 
13.ปญหาความไมมั่นคงทางการเมืองทาํใหยากตอการ
กําหนดทิศทางการบริหารทีต่อเนื่อง 
14.การบริหารจัดการและการใชงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสารหรือคนหาขอมูลยงัคงชามาก
สําหรับการจดัการเรียนการสอนและการบรหิารจัดการ 
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3.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 
 

จุดแข็ง (Strength-s) จุดออน (Weakness – w) 
1.มี อกม.ระดับจังหวัด,ระดบัอําเภอและระดับตําบล
ครอบคลมุทัง้จังหวัด 
2.มีศูนยประสานงานครบ 32 อําเภอมี ส.อบจ.เปนตัวแทน
ของประชาชนในเขตพื้นที ่
3.ผูบริหารมีนโยบายที่ชัดเจนและสอดคลองกบัแผนพฒันา 
4.อบจ. นครราชสมีา เปนองคกรขนาดใหญมีศักยภาพ มี
อิสระในการบรหิาร 
5.โคราชเปนเมืองเกษตรกรรม 
6.มีองคกรเครอืขายชาวบานที่เขมแข็งจํานวนมาก 
7.พื้นที่จงัหวัดนครราชสีมาเหมาะกับการทําการเกษตร
ปลูกพืชเลี้ยงสัตว 
8.มีการจัดตั้งกลุมเพื่อสงเสริมผลิตภัณฑของเกษตรกร 
9.มีการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรใหแก 
ประชาชน 
10.ประชาชนมีความขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ
และมีการพฒันานําเทคโนโลยีใหมๆมาใชในการเกษตร 
11.มีปราชญชาวบานและนักวิชาการสนับสนุนการ
ดําเนินงาน 
12.มีเครือขายและมผีูเชี่ยวชาญสามารถแนะนําใหความรู
แกเกษตรกรทําการเกษตรยั่งยืนได 
 

1.ขาดการจัดการทรัพยากรน้ําระบบชลประทานที่ดี
พอทําใหเกิดปญหาน้ําทวมและแหลงกักเก็บน้ํามีไม
เพียงพอในการทําการเกษตรขาดแคลนน้ําทํา
การเกษตรในฤดูแลง 
2.ความตองการของกลุมอาชีพเกษตรวิสาหกิจมีความ
ตองการจํานวนมากแต อบจ.ตอบสนองไดไมทั่วถึง
เนื่องจากมงีบประมาณจํานวนจํากัด 
3.เกษตรกรโดยรวมยังมปีญหาหนีส้ินและมีฐานะ
ยากจน 
4.ขาดการนําระบบ(Zoning)มาใชประโยชนในการ
ผลิตอยางจริงจัง 
5.ขาดระบบเชื่อมตอเขาสูภาคการตลาดและ
อุตสาหกรรม 
6.ขาดการใหการสนบัสนุนผูนําทองถิ่นในการสราง 
และประสานเครือขายชุมชนใหเขมแข็งเพื่อเปนแกน
นําที่สําคัญในการสรางตนแบบการทําเกษตรกรรม
อยางยั่งยืน 
7.ขาดนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยีใหมๆ ในการทํา
การเกษตร 
8.เกษตรกรยังไมมีการรวมกลุมกันมากนักยงัตอง
พึ่งพาพอคาคนกลางอยูมากทําใหถูกกดราคาผลิตและ
ไมมีอํานาจตอรอง 
9.ขาดการสนบัสนุนสงเสริมการพฒันาการเกษตร
อยางจริงจังและขาดการติดตามการดําเนินงานอยาง
ใกลชิด 
10.การจัดทํางบประมาณไมสอดคลองกับการพฒันา
ดานการเกษตรเกษตรกรยงัไมไดรบัการชวยเหลอื 
อยางเพียงพอเนื่องจากนโยบายสวนใหญจะเนนดาน
โครงสรางพื้นฐาน 
11.ขาดบุคลากรดานการเกษตรทีม่ีความรูและชํานาญ
การเฉพาะดานในการใหความรูและพัฒนาดาน
เกษตรกรรมใหกบัประชาชนแตละพื้นที ่
12.ผลผลิตมีนอยไมมีคุณภาพไมคุมกบัการลงทุน
เกษตรกรขาดทุน 
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โอกาส (Opportunity – o) อุปสรรค (Threat-t) 

1.รัฐบาลมีนโยบายใหผลผลิตทางการเกษตรเปนครัวโลก 
2.ภาคเกษตรกรรมมีอัตราการเตบิโตทางเกษตรกรรมเฉลี่ย
ที่รอยละ 11.81 ตอป ซึ่งสงูกวาอัตราการเติบโต GPP 
โดยรวมของจังหวัดทําใหมีศักยภาพในการพัฒนาใหเตบิโต
ขึ้นเพื่อเปนแรงขบัเคลื่อนทางเศรษฐกิจของจังหวัด 
3.มีการจัดทําแหลงเรียนรูทีเ่ปนตัวอยางในการปฏบิัติ 
4.การเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
5.มีสถาบันการศึกษาหลายแหงที่มีความสามารถดานการ
คิดคนเทคโนโลยทีางการเกษตรทีส่ําคัญเชนมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุนารมีหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสมีา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลวิทยาเขตภาคอีสานซึ่ง
สถาบันเหลานีจ้ะเปนโอกาสหรอืเปนกําลงัสําคัญในการ
สรางโอกาสใหเกิดความกาวหนาดานเทคโนโลยทีาง
การเกษตรหากองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองการเพิม่
ศักยภาพทางการผลิตหรือพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทาง
การเกษตรเพือ่ผลักดันใหเกิดการผลิตทีม่ีประสิทธิภาพ 
6.การคมนาคมสะดวกทําเลที่ตัง้เปนประตูเขาสูภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือไปทาเรือน้ําลึกแหลมฉบังเปนประตสูู
อินโดจีน 
7.ประชาชนสวนใหญในพื้นทีป่ระกอบอาชีพเกษตรกรรม
ปลูกพืช เลี้ยงสัตว 
8.มีหนวยงานอื่นๆเปนพันธมิตร เชน เกษตรจงัหวัด 
9.มีการพฒันาปรับปรงุพันธุพืชที่ดีมีคุณภาพตอเกษตรกร
จะไดเพิ่มผลผลิตสงเสรมิใหเกิดโรงงานอุตสาหกรรมโดย
รวมมือกบัหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
10.มีพื้นที่ทางการเกษตรมาก 
11.รัฐบาลและภาคเอกชนใหความสําคัญและสงเสริมการ
จําหนายสินคา OTOP 
12.นโยบายการเจรจาการคาระดับทวิภาคี (FTA)  และพหุ
ภาคี (WTO) ไดเปดโอกาสใหสินคาของประเทศคูสัญญา
สามารถสงออกไปจําหนายไดโดยไมเสียภาษีนําเขา 

1.สภาพภูมิอากาศแปรปรวนไมเปนไปตามฤดูกาลและ
เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติเชนอุทกภัยภัยแลงวาตภัย
อัคคีภัยฯลฯ 
2.ลักษณะดินในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาสวนใหญ
เปนดินรวนปนทรายมีพื้นที่ดินเค็มดินเปรี้ยว และดิน
ขาดความอุดมสมบรูณ 
3.ผลผลิตการเกษตรตอไรต่ําสงผลตอการเคลือ่นยาย
แรงงานภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและภาค
บริการเพิม่ขึ้น 
4.ตนทุนการผลิตสูงผลผลิตทางการเกษตรราคาตกตํ่า 
5.ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตรมี
ฐานะยากจน 
6.ปญหาโรคระบาดทัง้วัชพืช เพลี้ย และแมลงเกษตรกร
ตองใชสารเคมีทําใหมีตนทุนสูงขึ้นในขณะที่จํานวน
ผลผลิตลดลง 
7.การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติซึง่เปน
ทรัพยากรพื้นฐานของการทําการเกษตรอันไดแก ที่ดิน
แหลงน้ําปาไม 
8.เกษตรกรไทยยังเปนกลุมที่ยังมีความออนแอขาด
ความเชื่อมั่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรกรรมอยางยัง่ยืนขาดความสามารถในดานการ
จัดการขาดโอกาสขาดแคลนเงินทุนและความสามารถ
ในการเขาถึงปจจัยโครงสรางพื้นฐานการผลิตจึงยงัไมมี
ความพรอมในการพัฒนาและเริ่มตนรวมทัง้ไมสามารถ
สรางเครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
9.เกษตรกรเนนการเกษตรแบบเชงิเดี่ยว (ปลูกพืชชนิด
เดียว)ทําใหสงผลกระทบตอการผลิตและกลไกของตลาด 
10.เกษตรกรขาดความรูเรื่องการเกษตรแบบยั่งยืนและ
ยังนิยมใชปุยเคมสีารเคมีกําจัดศัตรูพืชมากกวาการทํา
การเกษตรอินทรีย 
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4.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 

 

จุดแข็ง (Strength-s) จุดออน (Weakness – w) 
1.ผูบริหารใหความสําคัญ นโยบายดานการพัฒนาสังคม 
2.มีศูนยประสานงานครบ 32 อําเภอมี ส.อบจ.เปนตัวแทน
ของประชาชนในเขตพื้นที ่
3.มีการสงเสริมบทบาทของสตรผีูสงูอายผุูดอยโอกาสผู
พิการเพิ่มมากขึ้น 
4.มีการกําหนดแนวทางในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
ดานการพัฒนาสังคมที่ชัดเจน ตอเนื่องและเปนรปูธรรม 
5.บุคลากรขององคกรสวนใหญเปนคนในพื้นที่เขาใจปญหา
ของทองถิ่น 
6.อบจ.สามารถบริหารไดโดยตรงผานสมาชิกสภาทีเ่ปน
ตัวแทนประชาชนในอําเภอนั้นๆ 
7.มีการพฒันาผูดอยโอกาสทางสังคมโดยการฝกอาชีพทํา
ใหสามารถเลี้ยงชีพได 
8.อบจ. มสีถานสงเคราะหคนชรา 2 แหง และศูนยพฒันา
คุณภาพชีวิตคนพิการ  เพื่อใหบริการแกผูสูงอายุที่ยากไร 
และคนพิการ 
9.มีการสงเสริมและพฒันาบทบาทของคณะกรรมการ
หมูบานและชุมชนใหเขมแข็งเพือ่เปนผูนําการพฒันาชุมชน
ใหเขมแข็งและทองถิ่นมีคุณภาพ 
10.มีนโยบายในการพัฒนาเด็กเยาวชนสตรีและคนพกิาร 
11.องคการบรหิารสวนจังหวัดเปนหนวยงานใหญมี
หนวยงานยอยในสงักัดจํานวนมาก  การบริหารจัดการ
ดานบุคลากรงบประมาณและการบรหิารจัดการมีความ
สะดวกรวดเร็วในการพฒันาสงัคม 
12.มีงบประมาณเพื่อใชการดําเนินงาน 
13.องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถเปนแกนนําหลักใน
การบรูณาการกับภาคีเครือขายตางๆใหเขามามสีวนรวมใน
การพัฒนาสังคมและสามารถดูแลเดก็ เยาวชน
ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุได 

1.การประสานงาน การอํานวยการ ความรวมมือจาก
ภาครัฐและเอกชนประชาชนไมทั่วถึง และระบบ
ฐานขอมูลไมเพียงพอ 
2.การประชาสมัพันธยังไมเขาถึงเปาหมาย 
3.ขาดการสนบัสนุนและความเขาใจของแตละชุมชน
อยางตอเนื่องการสงเสริมสนบัสนุนจากภาครัฐ 
4.ขาดเงินทุนและงบประมาณในการพัฒนาอาชีพแก
ประชาชน 
5.ขาดการติดตามและประเมินผลโครงการอยางจริงจัง 
6.งบประมาณที่จัดสรรดานการพัฒนาสังคมมีนอยไม
ครอบคลมุทุกกลุมเปาหมาย 
7.ขาดแคลนเทคโนโลยีทีจ่ําเปนตอการพัฒนาใน
หลายๆ ดานยังไมสามารถบริการประชาชนไดอยาง
เต็มที ่
8.การพฒันาคุณภาพชีวิตของเด็กสตรเียาวชนผูสงูอายุ
ผูพิการผูดอยโอกาสไมทั่วถึง 
9.มีความซ้ําซอนของภารกิจอํานาจหนาที่และบทบาท
ที่ดําเนินการตอกลุมเปาหมาย 
10.ประชาชนในชุมชนขาดความรูและการพัฒนาใน
ดานอาชีพ 
11.ระบบฐานขอมลูดานสงัคมยังไมชัดเจนประชาชน
ใหขอมูลที่คลาดเคลื่อน 
12.ชุมชนขาดความเขมแข็ง 
13.มีองคกรที่มีภารกิจที่คลายคลงึกันเชน พมจ. อาจ
เปนการซ้ําซอนเชนงานคนพิการ 
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โอกาส (Opportunity – o) อุปสรรค (Threat-t) 
1.รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาสังคมและแกไขความ
เดือดรอนของประชาชน 
2.มีประชากรมากและสามารถพฒันาศักยภาพและเปนพลงั
สําคัญในการพฒันาจงัหวดัได 
3.คณะกรรมการหมูบานและผูนําชุมชนมีความเขมแข็ง 
4.มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการทํางานและการ
เขาถงึบริการของประชาชน 
5.การวางแผนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมการใหบทบาทและ
ความสําคัญกับชุมชน 
6.การเปดรบักระแสโลกาภิวัตนประชาชนมีความตื่นตัว
ตระหนักในหนาที่สิทธิของตนในดานตางๆที่เกี่ยวของในการ
ดําเนินชีวติมากยิง่ขึ้น 
7.จังหวดันครราชสีมาเปนจงัหวดัใหญมีโรงงานอุตสาหกรรมมี
กิจการตางๆมากมายกิจการทองเทีย่วและประเภทตางๆซึ่ง
สงผลใหจงัหวดัมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในทางที่ด ี
8.มีโอกาสเปนพ้ืนท่ีรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมจาก
ภาคกลางและภาคตะวันออกโดยการเชื่อมการผลติตอนในของ
ภาค กับฐานการผลิตหลักของประเทศ 
9.การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นดาน
ตางๆและมีงบประมาณจากสวนกลางลงมายังจงัหวดัใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเสนอของบประมาณดานการพัฒนาสังคม
ได 
10.การรวมมือระหวางสวนราชการที่ดาํเนินโครงการการ
พัฒนาสงัคม 
11.มีแรงงานที่มีฝมือและทักษะทางการผลติทัง้ภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรมตอบสนองความตองการในตลาดแรงงาน 
12.มีเครือขายภาคภีาคประชาสงัคมทีเ่ขมแข็ง หลากหลาย
และเกิดกลไกการมีสวนรวมบูรณาการและสรางสรรคภูมิ
ปญญาทองถิ่นเพื่อการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
13.มีงบประมาณจากสวนกลางโดยความรวมมือจากพัฒนา
สังคมจงัหวดัในการพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน 
14.มีสวนราชการและหนวยงานเอกชน มูลนิธิจาํนวนมากท่ี
คอยใหความชวยเหลือดานสวัสดิการแกผูสูงอายุผูดอยโอกาส 
 

1.ปญหาหนี้สินของประชาชน 
2.การรวมกลุมของประชาคมตางๆกอใหเกิดการ
เคลื่อนยายแรงงานเงินทุนสินคาและบริการที่มากขึ้น
รวมถึงการเปดเสรีทางการศึกษาและมีการเลื่อนไหลอยาง
เสรีในบางวิชาชีพเชนแพทยทันตแพทยวศิวกรสถาปนิก
นักบัญชีพยาบาลและนักสํารวจเปนตน 
3.ปญหาอบายมุขการพนันและสิง่เสพติดขาดการดแูล
แกไขจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูนําชุมชนไม
รวมกันปองกันปราบปรามอยางจรงิจัง 
4.ปญหาการแตกแยกทางความคิดของสงัคมการเมือง
ระดับประเทศ 
5.ปญหาการขาดสามคัคขีองคนในชุมชน 
6.ปญหาความยากจน แตกตางทางฐานะ ความเหลื่อมล้ํา
ทางสงัคม 
7.ปญหาแรงงานตางดาวเขามาทํางานในพ้ืนท่ีทําใหผล
กระทบที่เกิดขึ้น คือ ปญหาแรงงานผดิกฎหมาย คุณภาพ
ชีวิตต่าํปญหาอาชญากรรม เปนตน 
8.อํานาจหนาที่ตามแผนกระจายอํานาจฯยังไมมคีวาม
ชัดเจนในภารกิจ 
9.ปญหาแรงงานขามชาติขาดการควบคุม 
10.ปญหาการวางงานและแรงงานดอยคุณภาพ 
11.สังคมไทยเขาสูสังคมผูสงูอายุกาํลังแรงงานมีแนวโนม
ลดลงและแรงงานกวารอยละ 30 เปนประชากรกลุมเจ
เนอเรชั่นY ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นชาซึ่งจะเปน
ขอจํากัดตอการพัฒนาในระยะตอไป 
12.แรงงานฝมือมีนอยสวนใหญจบการศึกษาเพยีงระดบั
ภาคบงัคบัและมฐีานะยากจน สงผลใหมีการยายถิ่นไปหา
ทํางานในตางจงัหวดัสงู 
13.การอพยพยายถิ่นของแรงงานภาคเกษตรกรรมเขามา
ทํางานในเมืองทําใหเกดิปญหาตามมา เชน ชุมชนแออัด
ในเมืองใหญ ปญหาสิง่แวดลอม 
14.กระแสของวัฒนธรรมและเทคโนโลยีของโลกทีเ่ขามา
กระทบตอวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชน 
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5.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 
 

จุดแข็ง (Strength-s) จุดออน (Weakness – w) 
1.มีการใหความรูดานสาธารณสุขพื้นฐานแกอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมูบาน(อสม.)อยางตอเนือ่งเหมาะสม 
2.มีเครือขายการพฒันาดานสาธารณสุข 
3.ผูบริหารใหความสําคัญในการดําเนินงาน 
4.องคการบรหิารสวนจังหวัดเปนหนวยงานใหญมบีุคลากร
และงบประมาณทําใหการบรหิารจัดการมีความสะดวก
รวดเร็ว 
5.อบจ.มีอสิระในการบรหิารจัดการตามนโยบายสงเสริม
การพัฒนาสาธารณสุขที่มุงสูประชาชนโดยตรง 
6.มีการใหความรูสาธารณสุขเบื้องตนแก อสม. 
7.มีการรวมกลุมกจิกรรมดานสุขภาพ 
8.การจัดโครงสรางองคการบริหารสวนจังหวัดมีความ
ชัดเจนครอบคลุมตามอํานาจหนาที่ทกุภารกจิ 
9.บุคลากรมีความรูดานสาธารณสุข 
10.จัดสรรงบประมาณใหมีการดําเนินการตามแผน
ยุทธศาสตรมีความตอเนื่อง 
11.มีงบประมาณเพียงพอตอการบริหารจัดการดาน
สาธารณสุข 
12.มีการสงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุก
ระดับใหมสีุขภาพแข็งแรง 

1.เปนองคกรทีมีขนาดใหญแตขาดการบริหารจัดการที่
ดี 
2.ขาดการติดตามและประเมินผลโครงการอยางจริงจัง 
3.กิจกรรม/ภารกจิคอนขางซ้ํากบัหนวยงานอื่นๆเชน
สสจ.ศูนยอนามัย ฯลฯ 
4.สถานที่ตั้งคับแคบประชาชนไมสะดวกในการขอรับ
บริการ 
5.ขาดเครื่องมืออุปกรณทางการแพทย 
6.ขาดการเชื่อมโยงระบบขอมูลสุขภาพทั่วประเทศ 
7.องคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมามีชุมชน
หมูบานในสังกัดเปนจํานวนมากดังนั้นการบรหิาร
จัดการดานตางๆเชนดานงบประมาณดานจัดสรร
บุคลากรอาจจะยังไมเพียงพอตอความตองการ 
8.การสงเสรมิสนบัสนุนใหการรักษาพยาบาล
ประชาชนทุกระดับไมเทาเทียมกนัขาดการบริการที่ด ี
9.ขาดการพัฒนาบุคลากรและการติดตาม 
10.บุคลากรดานสาธารณสุขมีไมเพียงพอ 
11.บุคลากรมีจํานวนนอยไมเพียงพอและขาดการ
ประชาสมัพันธที่ด ี
12.การสนบัสนุนดานงบประมาณไมทั่วถึงและตอง
ตรงตอความตองการของแตละพื้นที่บริการ 
13.ขาดองคความรูดานการพฒันาสาธารณสุข 
14.กิจกรรมดานการพฒันาสาธารณสุขยังมีนอยไม
ครอบคลมุเขตพื้นที่ใหบริการ 
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โอกาส (Opportunity – o) อุปสรรค (Threat-t) 
1.มีหนวยงาน/เครือขายความรวมมือดานสาธารณสขุ
หลากหลาย 
2.มีอาสาสมัครสาธารณสขุประจําหมูบาน (อสม.) 
3.มีโรงพยาบาลขนาดใหญที่มเีครื่องมือและอุปกรณ
การแพทยทัง้ของรัฐและเอกชนรวมถงึมีโรงพยาบาลอําเภอ/
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพครอบคลุมทุกตาํบลในจังหวัด 
4.มีหนวยงานดแูลดานสาธารณสขุในพื้นที ่
5.มีเครือขายอาสาพฒันาสาธารณะสุข 
6.มีภูมิปญญาเกี่ยวกับแพทยแผนโบราณ 
7.ประชาชนใหความสําคญัในการดแูลสุขภาพ 
8.มีหนวยงานเอกชน และมูลนิธิตาง ๆในพื้นที่ชวยเหลือผู
ประสบอุบัติเหตุไดอยางทันทวงท ี
9.ความเจรญิทางการสื่อสารและสภาพที่ตัง้ของจังหวัด
นครราชสีมา 
10.นโยบายการพฒันาประเทศที่มุงเนนการพัฒนาศักยภาพ
ของประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางสขุภาพนานาชาติทั้งใน
ดานศูนยกลางบริการสุขภาพ 
11.มีการรวมกลุมกิจกรรมดานสุขภาพอยางหลากหลายเชน
ชมรมแพทยแผนไทยชมรมคุมครองผูบริโภค 
12.ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีทาํใหมีเครื่องมือที่
ทันสมัยใชในงานสาธารณสุข 
13.มีการจัดตั้งศูนยแพทยฉุกเฉินของ อปท.ตางๆในจงัหวัดซึง่
มีการบริการรถ EMS เคลื่อนยายผูปวย/ผูประสบอุบัตเิหตุได
ทันทวงท ี
14.นโยบายการพฒันาประเทศที่มุงเนนการลดความเหลื่อม
ล้ําประชาชนทุกกลุมมีมาตรฐานการดํารงชีวิตที่มีคุณภาพดวย
ระบบสาธารณสุขที่มปีระสิทธิภาพและทั่วถงึ 
15.การกระจายอํานาจดานสาธารณสุขจากสวนกลางสวน
ภูมิภาคใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจในการ
ตัดสินใจจดับริการไดตามความตองการของประชาชนในพื้นที ่
16.มีการนําระบบสารสนเทศเขามาใชในการบริการ 
17.มีสถาบันการศึกษาดานสาธารณสขุทีมีคุณภาพและ
ทันสมัย 
 

1.คานิยมทางสงัคมเปลีย่นไปทําใหประชาชนมีพฤติกรรม
การบริโภคไมเหมาะสมทําใหเสี่ยงตอการเกิดโรค 
2.จังหวดันครราชสีมามีอาณาเขตพื้นที่มากสภาพแวดลอม
ของชุมชนหมูบานบางครัง้ในการสัญจรหรือการใหบริการ
ดานตางๆอาจจะไมสะดวกเดินทางลําบากบางพื้นที่อยู
หางไกลแตตองถูกสงตัวมารักษาที่จังหวัดซึง่ระยะทางไกล
มากอาจเปนอุปสรรคที่จะพัฒนาในดานสาธารณสุข 
3.สังคมไทยเขาสูสงัคมผูสูงอายุกลุมผูสงูอายุวัยกลางและวัย
ปลายมแีนวโนมเพิ่มสงูขึ้นสะทอนถึงภาระคาใชจายดาน
สุขภาพทีเ่พิ่มมากขึ้นขณะที่ผูสูงอายุจํานวนมากยังมีรายได
ไมเพียงพอในการยงัชีพ 
4.การแพรระบาดของยาเสพตดิ 
5.ปญหาโรคไมตดิตอที่มีแนวโนมจะสูงขึ้นทําใหมีผูเสียชีวิต
เพิ่มมากขึ้นไดแก โรคมะเรง็ โรคเบาหวานโรคความดัน
โลหิตสงู ฯลฯ 
6.อํานาจหนาที่ตามแผนกระจายอํานาจฯยังไมมคีวาม
ชัดเจนในภารกิจ 
7.ประชาชนสวนใหญขาดความรูและความตระหนักในเร่ือง
การดูแลสขุภาพอนามัยของตนเองและการรักษาพยาบาล
เบื้องตน 
8.ขาดความตอเนื่องนโยบายการพฒันาทองถิ่น 
9.ขาดการเชื่อมโยงระบบขอมูลสุขภาพทั่วประเทศ 
10.พฤติกรรมดานสุขภาพของประชาชนในการบริโภคยังไม
เหมาะสม 
11.เกิดการแพรระบาดของโรคตดิตอในพ้ืนท่ีทําใหเกิดการ
เสียชีวติของประชาชน 
12.ปญหาจํานวนประชากรมากเกินกําลงัตอแพทยและ
พยาบาล 
13.ประชาชนสวนใหญยากจนไมมีเงินรักษาพยาบาล 
14.การประสานงาน การอํานวยการ ความรวมมือภาครฐั 
เอกชนและประชาชนยงัไมทั่วถงึและเพียงพอ 
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6.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
 

จุดแข็ง (Strength-s) จุดออน (Weakness – w) 
1.มีศูนยประสานงานครบ 32 อําเภอมี ส.อบจ.เปนตัวแทน
ของประชาชนในเขตพื้นที ่
2.มีงบประมาณเปนของตนเองและสนบัสนุนดาน
งบประมาณอยางเต็มที ่
3.ผูบริหารทองถิ่นมีนโยบายใหความสําคัญในการพฒันา
โครงสรางพื้นฐาน 
4.อบจ.สามารถซอมแซมถนนที่ชํารุดหรือโครงสราง
พื้นฐานอื่นไดในเบื้องตน 
5.การจัดโครงสรางองคการบริหารสวนจังหวัดมีความ
ชัดเจนครอบคลุมตามอํานาจหนาที่ทกุภารกจิ 
6.มีโครงการสงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพฒันา
ดานโครงสรางคุณภาพชีวิตใหสอดคลองกบัความจําเปน
และความตองการของประชาชนในการดํารงชีวิตอยาง
พอเพียง 
7.อบจ.มีรายไดจากการจัดเก็บภาษีจํานวนมาก 
8.อบจ.มีสมาชิกที่อยูใกลชิดกับประชาชนทําใหรูปญหาที่
พัฒนาทีล่งสูพื้นที ่
9.มีเครื่องมือเทคโนโลยีทีท่ันสมัยและเพียงพอ 
10.ผูบริหารมีความสมัพันธที่ดีตอการเมอืงระดับชาติและ
ระดับทองถิ่น 
11.เปนองคกรใหญมบีุคลากรและงบประมาณเพือ่พัฒนา
ศักยภาพในการใชทรัพยากรและเครือ่งมอือุปกรณในการ
ทํางาน สงเสริมหรือสนบัสนุนโครงการใหญๆทีเ่กิด
ศักยภาพได 
12.อบจ.ไดรับการถายโอนถนนจากกรมทางหลวงชนบท 
ตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542  ตั้งแตป พ.ศ.2546 
จํานวนหลายเสนทาง 

1.ขนาดของจงัหวดันครราชสีมามีพื้นที่กวางจงึทําให
ดําเนินการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
2.โครงการที่อยูในแผนพฒันามีจํานวนมากแตเงิน
งบประมาณมีไมเพยีงพอ 
3.โครงสรางพื้นฐานยงัเปนลักษณะเล็กๆไมเปนลักษณะ
โครงสรางใหญๆตามเจตนารมยของการแบงหนาที ่
4.ถนนสวนใหญมีสภาพชํารดุ 
5.มีหนวยงานอ่ืนขอรับการสนับสนุนงบประมาณจํานวน
มากและโครงการที่ขอรับการสนับสนุนสวนมากไมใช
อํานาจหนาที่ของ อบจ.ทําให อบจ.ไมสามารถแกไข
ปญหาความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีไดทุกความ
ตองการ 
6.การพิจารณาโครงการยังไมเนนความจําเปนและแกไข
ปญหาเรงดวนของประชาชนตามลําดับความสําคัญ
กอนหลัง 
7.อบจ.มีงบประมาณไมเพยีงพอในการกอสราง/ซอมแซม
ถนนที่รับการถายโอนเนื่องจากมีถนนในความรับผดิชอบ
จํานวนมาก 
8.พื้นที่รับผิดชอบไมชดัเจนการดําเนินการตองขออนุญาต
องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาล 
9.การประสานงานภายในองคกรไมคลองตัวและไมทั่วถึง 
10.ขาดการบูรณาการกับหนวยงานท่ีเกีย่วของอื่นๆใน
พื้นที่ทําใหเกิดความซ้ําซอนของงาน 
11.ขาดความรวดเร็วและคุณภาพของโครงสรางพื้นฐาน
ต่ําเพราะอายุการใชงานนอยมาก 
12.ถนนที่ไดรับการถายโอนสวนใหญมีสภาพชํารดุ
เสียหายเปนหลุมเปนบอทําใหประชาชนสัญจรไมสะดวก 
13.มีพื้นที่ดําเนินการทับซอนกับหนวยงานอ่ืน 
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โอกาส (Opportunity – o) อุปสรรค (Threat-t) 
1.เปนประตูสูอีสานและเปนศูนยรวมของการขนสงมวล- ชน
และการขนสงเชิงพาณิชย (Mass Transportation)  มีพ้ืนท่ี
เชื่อมตอไปยงัภาคอีสานตอนบนอีกหลายจงัหวดัมีเสนทาง
คมนาคมทางบกที่สาํคญัสําหรบัรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจใกลกรุงเทพฯมเีสนทางสูทาเรือชายฝงทะเลภาค
ตะวันออกที่ใกลที่สุดของภาคอีสาน 
2.ภาครฐัใหความสําคัญกับการขยายและพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 
3.มีประชากรเพิ่มขึ้นทําใหมีการขยายตัวของเมืองมหีนวยงาน
รองรับการเจริญเติบโตในอนาคต 
4.จังหวดันครราชสีมาเปนจงัหวดัใหญมีโรงงานอุตสาหกรรมมี
กิจการตางๆมากมายกิจการทองเทีย่วและประเภทตางๆซึ่ง
สงผลใหจงัหวดัมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในทางที่ด ี
5.การขยายตัวของชุมชน 
6.มีการบูรณาการกับหนวยงานทัง้ของภาครัฐและเอกชน 
7.นโยบายสอดคลองกบันโยบายการพฒันาระดับชาต ิ
8.มีภาคการเมืองในพื้นที่ใหการสนับสนุนและสามารถผลักดัน
งบประมาณดานโครงสรางพื้นฐานจากสวนกลาง 
9.ภาครฐัใหความสําคัญกับการขยายและพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานจ.นครราชสีมาไดรับการสนับสนุนโครงการลงทุนขนาด
ใหญเพื่อพฒันาดานการขนสงและโลจิสติกสจากรัฐบาลเชน
รถไฟรางคูกรุงเทพ-แกงคอย-นครราชสีมากอสรางมอเตอรเวย
สายกรุงเทพ-นครราชสีมาเปนตน 
10.มีการเพิ่มถนนและไฟจราจรในที่เสี่ยงตาง ๆ 
11.ดานเทคโนโลยี เครื่องมืออุปกรณดานการพฒันาโครงสราง
พื้นฐานสามารถใชใหเกิดศักยภาพได 
12.มีภาคนักการเมืองใหการสนับสนุนงบประมาณดาน
โครงสรางพื้นฐาน 
13.มีแนวนโยบายการพัฒนาจากหนวยงานระดับกรมที่เอื้อตอ
การทํางาน 
14.นโยบายของรัฐบาลดานการพฒันาดานการขนสงและ 
โลจิสติกส 

1.เกิดภัยทางธรรมชาติทําใหถนนเสียหาย 
2.ขอจํากัดดานกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติ
ราชการไมชัดเจน 
3.จํานวนประชากรจํานวนมากไมสามารถแกปญหา
และความตองการของประชาชนไดหมด 
4.ปญหาดานการทจุริตทําใหเสียโอกาสในการพฒันา 
5.ปญหาดานเศรษฐกจิถดถอย 
6.สภาพเศรษฐกิจชะลอตัว 
7.ระบบ Logistics ยังไมมีความพรอมทันตอเวลา
ปจจุบันเสนทางหลักในเขตเมืองคับแคบ การจราจร
แออัดไมสะดวกในช่ัวโมงเรงดวนและชวงเทศกาล
ทองเที่ยว 
8.จังหวัดนครราชสมีามีอาณาเขตพื้นที่มาก
สภาพแวดลอมของชุมชนหมูบานบางครั้งในการสญัจร
หรือการใหบรกิารดานตาง ๆ อาจจะไมสะดวก
เดินทางลําบากและบางพื้นทีท่ําการเกษตรพืชไรพืช
สวนอาจเปนอปุสรรคในการทีจ่ะพฒันา 
9.การวางแผน/ระบบดานโครงการที่ไมสอดคลองกับ
การเจรญิเตบิโตดานสงัคม 
10.สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศเปนอปุสรรคตอ
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
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7.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียวศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

จุดแข็ง (Strength-s) จุดออน (Weakness – w) 
1.มีพื้นที่ในการพัฒนาการทองเที่ยวเชนอําเภอวงัน้ําเขียวและ
อําเภอปากชองสามารถปลูกพืชเมืองหนาวได 
2.ดานวฒันธรรมมีเอกลักษณมีประวัตศิาสตรนาสนใจการ
พัฒนาดานวัฒนธรรมสามารถทําไดเปนอยางด ี
3.มีวัฒนธรรมประเพณีที่เขมแข็งและหลากหลายมีการจัด
กิจกรรมอยางตอเนื่องทุกป 
4.ประชาชนมีภูมิปญญาทองถิ่น/หัตถกรรมเครื่องปนดินเผา 
(ดานเกวยีน) เครื่องจักสาน การถักทอผาไหม 
5.ดานกีฬามีสนามกีฬาที่ไดมาตรฐานสามารถรองรับการ
จัดการแขงขันกีฬาในระดับชาตแิละนานาชาต ิ
6.สภาพพื้นท่ีเอื้อตอการพัฒนาการทองเทีย่วศาสนาวฒันธรรม
ประเพณีและกีฬา 
7.ดานกีฬามีสถาบันหลากหลายที่ผลิตนักเรยีนนักกรีฑา
นักกีฬาที่มีคุณภาพและสามารถสรางชื่อเสียงใหแกจงัหวดัได 
8.มีแหลงทองเที่ยวโบราณสถานที่มีประวัตศิาสตรมีทุนทาง
สังคมและวัฒนธรรม ประเพณีเปนอัตลักษณทีโ่ดดเดนภาษา
ทองถิ่น ศิลปกรรม ประชาชนมีวัฒนธรรมประเพณ ีและภูมิ
ปญญาทองถิ่นที่หลากหลายสืบทอดกันมายาวนาน 
9.มีแหลงทองเที่ยวที่หลากหลายเชนแหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติแหลงทองเทีย่วทางประวตัิศาสตรและ            
ศาสนสถานแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและหัตถกรรมแหลง
ทองเทีย่วเชงิเกษตรสถานที่ทองเที่ยวเชงิเกษตรเปนตน 
10.มกีารบริหารจัดการรูปแบบการทองเทีย่วที่หลากหลายเชน
การทองเทีย่วเชงินิเวศนและธรรมชาต ิการทองเทีย่วเชงิ
ประวัติศาสตรอารยธรรมขอม 
11.บุคลากรในชุมชนมีความสามารถดานกีฬา 
12.มีอิสระในการบริหารจัดการทางนโยบายดานการพัฒนาจงึ
สามารถนํางบประมาณไปปรับปรุงสถานที่สําคัญไดอยาง
คลองตัว 

1.สถานที่ทองเที่ยวแหลงศิลปวฒันธรรมบางแหง
อาจจะยงัขาดการดูแลและพัฒนาอยางตอเนื่อง 
2.การขาดองคความรูและผูเชี่ยวชาญในงานแตละดาน 
3.ขาดการสนบัสนุนที่เปนรูปธรรม 
4.ขาดบุคลากรที่มีทกัษะดานการฝกซอมกีฬาทีม่ี
คุณภาพ 
5.ขอจํากัดดานงบประมาณจากองคการบริหารสวน
จังหวัดสนับสนุนไมเพียงพอกิจกรรมในงานประเพณี
ตางๆดานการทองเที่ยววัฒนธรรมไมหลากหลายเชน
การแสดงบนเวทีการจัดรานคาภายในงาน 
6.ผูนําชุมชนไมสนับสนุนและสงเสรมิความรู
ความสามารถตอเด็กและเยาวชนทั้งดานการลงทุน
ดานผลผลิตเพื่อพฒันาคุณภาพสินคาการหาตลาดเชน
สินคา OTOP 
7.ไมมีการพฒันาหรือสรางแหลงทองเที่ยวแหงใหมๆ 
8.ขาดการพัฒนาอยางตอเนือ่งปลอยใหเปนไปตาม
วาระของผูบรหิารแตละคน 
9.การประสานงาน การอํานวยการ ความรวมมือ
ภาครัฐ เอกชนและประชาชนไมทั่วถึง และการ
สนับสนุนและสงเสริมยงัไมจริงจังและตอเนื่อง 
10.แหลงทองเที่ยวยังไมมีการพัฒนาดานการ
ใหบรกิารการประชาสมัพันธ 
11.แหลงทองเที่ยวยังไมมีการพัฒนาดานการ
ใหบรกิารการประชาสมัพันธ 
12.ขาดงบประมาณในการสงเสริมการทองเที่ยว
ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
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โอกาส (Opportunity – o) อุปสรรค (Threat-t) 

1.มีวัฒนธรรมประเพณีเปนเอกลักษณของตนเอง เชน 
ภาษาโคราช 
2.มีแหลงทองเที่ยวอารยธรรมขอมแหลงทองเที่ยวที่เปน
มรดกโลกทางธรรมชาต ิ
3.มีวัด และสถาบันทางศาสนาจํานวนมากเปนศูนยรวม
จิตใจทีส่ําคัญและเปนแหลงพฒันาคุณธรรมจริยธรรม
ประชาชนและจัดวันสําคัญทางศาสนา 
4.มีแหลงทองเที่ยวที่มีอากาศบรสิุทธิ์ติดอันดับโลก 
5.มีโรงแรมที่พักสําหรับรองรับนกัทองเที่ยวจํานวนมากมี
ความเพียงพอตอการจัดงานระดับตาง ๆ 
6.เปนเมืองชั้นนําดานบริการทองเที่ยวและกีฬาเพราะมี
ความพรอมทกุดาน 
7.จํานวนนักทองเที่ยวทีม่าเที่ยวในพื้นทีม่ากขึ้น 
8.กรมการทองเที่ยวมุงเนนการพัฒนามาตรฐานดาน
บริการความปลอดภัยและการทองเที่ยวที่ยั่งยืนและ
แนวโนมการทองเที่ยวเชิงนิเวศและการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมที่เพิม่ขึ้น 
9.มีการโฆษณาประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวศาสนา
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬาอยางตอเนื่อง 
10.การคมนาคมของจังหวัดนครราชสีมามีความสะดวก
และเปนทางผานเชื่อมตอหลายจงัหวัดทําใหมีนักทองเที่ยว
เพิ่มมากขึ้นทุกป 
11.มีสโมสรชมรมกีฬาและมโีรงเรียนกีฬาในจังหวัดชวย
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพในการเลนกีฬาของนกักีฬา 
12.นโยบายของรัฐบาลสงเสรมิการทองเที่ยวและกีฬา 
13.มีการบรูณาการรวมกันระหวางวัฒนธรรมจงัหวัดและ
หนวยงานอื่นเพือ่จัดกจิกรรมอนุรกัษศาสนาวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น 
 

1.กระแสโลกาภิวัตนวัฒนธรรมจากชาติตะวันตกทําให
วิถีชีวิตการใชชีวิตของประชาชนเปลี่ยนไปและยากตอ
การอนุรกัษวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงามแบบ
ดั้งเดิมไว 
2.ประชากรโดยเฉพาะวัยรุนยังขาดความตระหนักใน
การอนุรกัษวัฒนธรรมประเพณีรบัวัฒนธรรมตางชาต ิ
3.ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทําใหนักทองเที่ยวลดลง 
4.ขาดการเชื่อมโยงเครือขายการทองเที่ยวระหวาง
จังหวัด 
5.ความเจรญิทางดานเทคโนโลยีทําใหการเลียนแบบ
วัฒนธรรมและมีคานิยมที่ไมเหมาะสม 
6.ขาดจิตสํานึกในการรักบานเกิดของคนชุมชน 
7.ปญหาอาชญากรรมทําใหจํานวนนักทองเที่ยวลดลง 
8.เสนทางคมนาคมทีเ่ปนโครงขายเชื่อมโยงและเขาถึง
แหลงทองเที่ยวยังไมเพียงพอและทั่วถึง 
9.ประชาชนไมใหความสําคัญตอการอนุรักษภูมิ
ปญญาไทย 
10.ขาดแคลนบุคลากรภาคบริการรวมทั้งสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่มีคุณภาพไดมาตรฐานเพื่อรองรับ
นักทองเที่ยว 
11.ขาดการสงเสริมการจัดการทองเที่ยวทีเ่ปนระบบ 
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8.ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
 

จุดแข็ง (Strength-s) จุดออน (Weakness – w) 
1.มีศูนยประสานงานครบ 32 อําเภอมี ส.อบจ.เปนตัวแทน
ของประชาชนในเขตพื้นที ่
2.มีขอบัญญัตงิบประมาณรายจายเปนของตนเองซึง่เปน
เครื่องมือสําคัญในการพฒันาทองถิ่น 
3.เปนองคกรขนาดใหญมีเงินงบประมาณมีบุคลากร มีวัสดุ
อุปกรณท่ีพรอมและสามารถดําเนินการตามที่ตองการได 
4.มีการมอบอํานาจการบริหารเปนลําดบัชั้น 
5.อบจ. มีอิสระในการบริหารจัดการโดย พ.ร.บ. ของ อบจ.ทํา
ใหการพัฒนาเปนไปดวยความเรียบรอย 
6.สามารถจดักรอบอัตรากําลังไดเองตามภารกิจและ
งบประมาณ 
7.การจัดโครงสรางองคการบริหารสวนจังหวัดมคีวามชดัเจน
ครอบคลุมตามอํานาจหนาทีทุ่กภารกิจ 
8.บุคลากรมคีุณภาพสวนใหญมภีูมิลําเนาอยูในจังหวัดทําให
เขาใจและวัฒนธรรมและปญญาทองถิ่น 
9.มีการปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานขององคกรเพื่อให
รองรับการปฏิบตัิภารกิจหนาทีต่ามที่กฎหมายกาํหนดตองมี
ประสิทธิภาพและเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซยีน
รวมถึงการสรางความสัมพันธและแลกเปลีย่นความรูและ
ทัศนคติในดานตางๆกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
ประชาคมอาเซยีนและประเทศตางๆทั่วโลก 
10.ผูบริหารทองถิ่นสามารถกําหนดนโยบายไดเอง 
11.มีรายไดจากการเก็บภาษีเปนของตนเอง 
12.การมีแนวทางการบริหารที่ชัดเจนและเปนระบบ 
13.ผูบริหารและฝายนิติบญัญตัิไดมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ทําใหเขาใจปญหาความตองการของประชาชน 
14.มีโครงสรางการบริหารทีช่ัดเจนมีผูรับผิดชอบมีระบบ
สารสนเทศทีด่ีมาใชในการบริหารงาน 
15.มียุทธศาสตรนโยบายชัดเจนมีงบประมาณเพียงพอ 
16.มีแผนการพัฒนาที่สอดคลองกับแนวนโยบายระดับชาต ิ

1.บุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดที่บรรจุใหมยงั
ขาดประสบการณความเชี่ยวชาญในงานความเขาใจใน
ระเบียบกฎหมายและอํานาจหนาที่ขององคการ
บรหิารสวนจังหวัด 
2.บุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางมจีํานวนนอย 
3.การแบงโครงสรางสวนราชการมากเกินไปการ
บรหิารงานแตละกองหรือสํานักไมประสานงานกันตาง
กองตางอยูทําใหการดําเนินงานบางอยางลาชาไมทัน
เหตุการณ 
4. การพัฒนาบุคลากรภายในองคกรไมทั่วถึงขาดการ
สนับสนุนใหบุคลากรไดรับความรู 
5.โครงสรางขององคการบรหิารสวนจังหวัดมีการ
เปลี่ยนแปลง/ภารกจิที่ไดรบัมอบเพิ่มมากขึ้น 
6.สถานที่ตั้งคับแคบประชาชนไมสะดวกในการขอรับ
บริการ 
7.กระบวนการประชาสมัพันธเผยแพรยงัไมทั่วทุกกลุม
คน 
8.จํานวนบุคลากรไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานครบ
ทุกภาระงาน 
9.มีการนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงาน
นอย 
10.บุคลากรมีการโอน/ยายทําใหการปฏิบัติงานไม
ตอเนื่อง 
11.ขาดการนําระบบสารสนเทศมาใชในการ
บรหิารงานภายในองคกรทําใหการบริการกับ
ประชาชนไมสะดวกลาชาประชาชนไมไดรับขาวสาร
และขาดผลประโยชน 
12.งบประมาณมจีํานวนจํากัด 
13.การประสานงาน การอํานวยการ ความรวมมือจาก
ภาครัฐเอกชน และประชาชนยังไมทั่วถึง 
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โอกาส (Opportunity – o) อุปสรรค (Threat-t) 
1.ความกาวหนาของเทคโนโลยีและการสื่อสารไดพัฒนาไป
อยางรวดเร็วสามารถนํามาใชในการเผยแพรขอมลูขาวสาร 
2.การประกาศพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบรหิาร
จัดการบานเมอืงที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มีเปาหมายมุงมั่นใหสวน
ราชการดําเนินการใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
3.การปฏิรปูระบบราชการไทยตามยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบราชการนําไปสูการใหบรกิารประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพขององคกร 
4.รัฐบาลปจจบุันมีนโยบายที่ชัดเจนในการปราบปราม
ทุจริต 
5.กระแสสงัคมรัฐธรรมนญูและแผนฯชาติเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวม 
6.กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นมีการกําหนดมาตรฐาน
ในการปฏิบัตงิานเพื่อให อปท.มีแนวทางปฏิบัติที่ถูกตอง
และเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
7.ประชาชนมีความสนใจเรื่องการเมืองและประชาธิปไตย 
8.รัฐมีนโยบายสงเสรมิการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บรหิาร 
9.นโยบายการพัฒนาประเทศทีมุ่งเนนการบรหิารราชการ
แผนดินที่มปีระสิทธิภาพเชนการสรางความโปรงใสในทุก
ขั้นตอนของการปฏิบัติราชการการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
การสรางรูปแบบการพฒันาองคกรปกครองสวนทองถิ่นให
เหมาะสมการสรางระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผล
ที่มีประสทิธิภาพเปนตน 
10.วางแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและจุดมุงหมายในการ
ดําเนินการทีเ่ปนรูปธรรม 

1.วิกฤตทางการเมืองกอใหเกิดความขัดแยงในสงัคม
ประชาชนมีความคิดเห็นตางกันทําใหมีความแตกแยก
ทางสงัคมทําใหระบบราชการปฏิบัติงานไดไมคลองตัว 
2.ขาดความตอเนื่องนโยบายการพฒันาทองถิ่น 
3.ขาดการบรูณาการการจัดทําแผนพฒันาทองถิ่น
ระหวางหนวยงานของรัฐและเอกชนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นขาดการประสานงานกับชุมชน 
4.กฎระเบียบขอบังคับไมสอดคลองกบัสถานการณ
ปจจุบัน 
5.ขาดเสถียรภาพดานการเมอืง 
6.กลุมคนทีม่ีจิตสาธารณะลดลงกลุมผูนํามีอายุเฉลี่ย
สูงขึ้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานประชาสังคม
ยังมีนอยขาดกระบวนการมีสวนรวมอยางแทจริง
กระบวนการทํางานขาดการวางแผนที่ดีสงผลตอการ
ขับเคลื่อนงานภายในองคกรภาคประชาสงัคม 
7.การบริหารแผนการพฒันาฯ ขาดความตอเนื่องไม
เชื่อมโยงสูสากลเทาทันคน 
8.การดําเนินงานของหนวยงานขาดความเปนระบบ
บรหิารทีเ่หมาะสมไมคอยกระจายอํานาจ 
9.ขาดการประสานงานกับหนวยงานทีเ่กี่ยวของใน
ดานการบริหารจัดการบานเมือง 
10.การกระจายอํานาจสูทองถิ่นเปนไปดวยความลาชา
ไมตามแผนปฏิบัตกิารและไมชัดเจน 
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9.ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน 
 

จุดแข็ง (Strength-s) จุดออน (Weakness – w) 
1.มีจํานวน อปพร. และตํารวจบานในพื้นที่พรอมใหความ
ชวยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 
2.มีการสงเสริมสนับสนุนและรวมมอืกับสวนราชการ
หนวยงานพรอมในการปองกันภัยและการชวยเหลือ
ผูประสบภัย 
3.มีการเตรียมความพรอมในการปองกันและชวยเหลือ
ผูประสบภัยมีแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4.ผูนําชุมชนและชุมชนมสีวนรวมในการพัฒนาตาม
โครงการตางๆที่จัดขึ้น 
5.มียุทธศาสตรนโยบายชัดเจน 
6.มีงบประมาณเพื่อบรหิารจัดการดานปองกันภัยและให
การชวยเหลือหากเกิดภัยพบิัติตางๆ  
7.ผูบริหารใหความสําคัญในการดําเนินงาน 
8.มีเครื่องมือเทคโนโลยีทีท่ันสมัยและเพียงพอ 
9.มีอุปกรณ เครื่องมือและบุคลากรที่จะดําเนินงาน 
10.มีหนวยงานรบัผิดชอบชัดเจน 

1.ขาดการประชาสัมพันธในการรกัษาความสงบ
เรียบรอยทําใหไมคอยไดรบัความรวมมอืจาก
ประชาชนเทาที่ควร 
2.ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูความสามารถในดาน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.จํานวนประชากรและขนาดของพื้นทีท่ี่มากทําให
การดูแลรักษาความปลอดภัยไมทั่วถงึ 
4.ขาดระบบเตือนภัยและเครื่องมือในการเตอืนภัย 
5.ขาดการสงเสริมสนบัสนุนการจัดระเบียบสงัคมและ
การรกัษาความสงบเรียบรอย 
6.การจัดระเบียบสังคมการรักษาความสงบเรียบรอย
ขาดการปรบัปรุงการแกไขปญหาจราจรเพื่อใหเกิด
ความปลอดภัยแกผูใชรถใชถนน 
7.งบประมาณจํากัดดูแลไมทั่วถึง 
8.บุคลากรในองคการบริหารสวนจังหวัดที่เปน
พลเมืองจิตสาธารณะมีคุณธรรมและจริยธรรมลดลง 
9.โครงสรางขององคการบรหิารสวนจังหวัดมีการ
เปลี่ยนแปลง/ภารกจิที่ไดรบัมอบเพิ่มมากขึ้น 
10.ผูรบัผิดชอบขาดความเขาใจในการดําเนินกิจกรรม 
12.มีชุมชนหมูบานในสังกัดเปนจํานวนมาก ดังนั้นการ
บรหิารจัดการดานตางๆ เชน ดานงบประมาณ ดาน
จัดสรรบุคลากรการใหบริการอาจจะยงัไมเพียงพอตอ
ความตองการ 
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โอกาส (Opportunity – o) อุปสรรค (Threat-t) 
1.ประเทศไทยมีกระบวนการสื่อสารที่มคีวามทันสมยั  โดย
ผานเทคโนโลยีสมยัใหม  ทําใหองคการบริหารสวนจงัหวดั
นครราชสีมา  สามารถเผยแพรประชาสัมพันธและสื่อสารเรื่อง
ตางๆไดอยางรวดเร็วและคลองตัวมากขึ้น 
2.มีการสงเสริมสนับสนุนการจัดตั้งระบบกลองวงจรปดในเขต
ชุมชน  และสถานที่สาํคญั  เพื่อสรางความอบอุนใจ  ความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
3.ประชาชนใหความสําคญัตอการปองกันและบรรเทา   สา
ธารณภัย 
4.จํานวนประชาชนของจงัหวดัเพิ่มขึ้น สงผลใหเกิดผูนํารุนใหม
เพิ่มมากขึ้น 
5.อปท. มีหนวยงานทีค่อยใหคําปรึกษาดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
6.รัฐบาลใหความสําคญัตอความมั่นคง  และมีการ
ประชาสัมพันธการปองกันเบื้องตนใหแกประชาชน 
7.มีการจัดตัง้  อบรมฟนฟตูํารวจบาน  และอาสาสมคัรปองกัน
ภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ซึง่หมูบานตางๆยงัดําเนินงานอยาง
เขมแข็ง 
8.มีหนวยงานราชการ  และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จํานวนมาก  ทําใหการสรางเครือขายการการรักษาความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิน  เกิดความรวมมือในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่   
9.อปท.อื่นๆมีการใหบริการดานการรักษาความปลอดภัยใน
ดานชีวิตและทรัพยสินท่ีทันตอความตองการของประชาชน  
เชน  การใหบริการการแพทยฉุกเฉิน (EMS) การใหบริการงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
10.มีใหการสนับสนุนระบบความปลอดภัยในระดับหมูบาน 
11.มีภาคีเครือขายในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมี
สวนรวมและเห็นความสําคญัในการปองกันและบรรเทาสา
ธารณ 
12.มีมูลนิธิตางๆ ในจังหวดั เปนหนวยสนับสนุน และ
ชวยเหลือการบรรเทาสาธารณภยัใหแกประชาชน 
 

1.ความเหลือ่มล้ําของรายได ปญหาความยากจน 
2.ในชุมชนปลอยใหมีสถานบันเทงิเปดปดไมตรงเวลามี
อบายมุขสารเสพติดของผิดกฎหมายขาดการดูแลเอา
ใจใสไมมกีารแกไขปญหา 
3.มีแหลงอบายมุขมากมายในทองถิ่น เด็กเยาวชนใน
ชุมชนเขาถึงงาย 
4.ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดทําใหเกิด
ปญหาอาชญากรรม 
5.ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําปญหาการวางงานรายไดไมพอ
คาใชจายจึงเกิดปญหาลกัเล็กขโมยนอยและการกอ
อาชญากรรม 
6.จังหวัดนครราชสมีาเสนทางในการสัญจรมากเปน
ระยะทางที่ไกลทําใหเกิดอบุัติเหตุบอยครั้ง 
7.ความเจรญิทางวัตถุ เทคโนโลยีและสือ่ตางๆสงผลให
เกิดความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินทําใหมี
จํานวนมิจฉาชีพเพิม่มากขึ้น 
8.ปญหาภัยธรรมชาติ/ภัยพิบัติตางๆที่ไมสามารถ
คาดการณไดลวงหนาเชน อัคคีภัยวายภัย เปนตน 
9.มีประชากรแฝงอยูในทองถิ่นเปนจํานวนมากซึ่งเปน
แรงงานตางชาติที่ยายถ่ินเขามาพํานักในประเทศไทย
ชั่วคราวทําใหเกิดความสุมเสี่ยงตอการเกิดปญหา
อาชญากรรม 
10.คานิยมในการดื่มสุราในชวงเทศกาล ทําใหเกิด
อุบัติเหตุ และมจีํานวนผูเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นทุกป 
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10.ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
 

จุดแข็ง (Strength-s) จุดออน (Weakness – w) 
1.จังหวดันครราชสีมามีสภาพปาทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณและมีความหลากหลาย 
2.มีโครงการสงเสริมสนับสนุนรวมมือกับสวนราชการองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นภาคเอกชนในการพัฒนาฟนฟแูละ
อนุรักษธรรมชาติสิง่แวดลอมแหลงน้ําลุมนํ้าลําคลองและปาไม
ที่มีความอุดมสมบูรณ 
3.มีอุทยานแหงชาติที่อยูที่พื้นที่ 2 แหง ซึง่เปนตนนํ้าลําธารที่
สําคัญ 
4.มีการปลูกปาและฟนฟูทรัพยากรปาไมรวมทัง้บูรณาการ
บริหารจัดการดินนํ้า ขยะและมลภาวะในเขตพื้นที ่
5.มีพื้นที่ปาสาธารณะพื้นที่ปาชุมชน 
6.จังหวดันครราชสีมามีโครงการขนาดใหญคือกอสรางศูนย
กําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรดวยระบบหมักปุยอินทรีย
แบบไมใชอากาศทีสามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนและ
อุตสาหกรรมปองกันปญหาขยะลนเมืองไดในอนาคต 
7.เยาวชนไดรับการปลูกฝงจากสถานศึกษาใหมคีวามรูในดาน
การรักษาทรัพยากรธรรมชาต ิ
8.ชุมชนมีการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมดวยตนเองเชนการ
จัดการปญหาขยะชุมชน,การจัดทําน้ําหมักชีวภาพจากขยะ
เหลือใช 
9.มีการจัดทําแผนพัฒนาลุมนํ้าซึ่งมโีครงการกิจกรรม
ครอบคลุมในการพัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติสิ่งแวดลอม
แหลงน้ําลุมนํ้าลําคลองและปาไมใหมคีวามอุดมสมบูรณ 
10.มีการสงเสริมและรวมมือกับหนวยงานทุกภาคสวน 
11.องคการบริหารสวนจงัหวดัเปนหนวยงานใหญมหีนวยงาน
ยอยในสังกดัจํานวนมากดงันั้นการบริหารจดัการดานบุคลากร
งบประมาณและการบริหารจดัการมีความสะดวกรวดเร็วใน
การพัฒนาบริหารจัดการฟนฟูอนุรักษทรัพยากรการแกปญหา
มลพิษขยะมูลฝอยเชนแหลงน้ําคูคลองเปนตน 
 

1.ประชาชนขาดจิตสํานกึไมปองกันและแกไขปญหา
มลพิษมลภาวะขยะมูลฝอยจนกอใหเกิดปญหา
สิ่งแวดลอมของชุมชนทองถิ่น 
2.มีการบุกรกุพื้นปา 
3.ไมมีการบรหิารจัดการทรพัยากรทางธรรมชาติที่
ยั่งยืน 
4.วิธีการกําจัดขยะไมถูกวิธีชุมชนขาดจิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5.ปญหาดินเสือ่มโทรม 
6.การประชาสมัพันธรณรงคและใหความรูแก
ประชาชนดานการอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติมีไม
ตอเนื่อง 
7.ประชาชนยังไมมีความรูความเขาใจในการรักษาการ
ใชทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมเทาที่ควรมีการ
ใชทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมไมเหมาะสมทํา
ใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอมภาวะโลกรอนและ
สุขภาพของประชาชน 
8.มีการทิง้ขยะในทีส่าธารณะ 
9.ประชาชนทําลายสิ่งแวดลอมโดยการเผาปาเผาซัง
ขาวในนาการทิ้งขยะไมเปนทีล่ักลอบปลอยของเสียลง
ทอระบายน้ําสาธารณะโดยไมผานการบําบัด 
10.ขาดงบประมาณในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมเชนขยะ น้ําเสียตอง
ใชจํานวนมากในเขตเมืองยังจําเปนตองใชผูเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
11.องคกรมีงบประมาณมจีํานวนจํากัดไมเพียงพอตอ
การดูแลพื้นที่อยางทั่วถึง 
12.กิจกรรมการอนรุักษดานตางๆไมครอบคลุมไม
หลากหลายไมตอเนื่อง 
 
 

 
 
 
 



50 
 

โอกาส (Opportunity – o) อุปสรรค (Threat-t) 
1.มีโครงการในพระราชดําริที่สนับสนุนการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมเชนโครงการปลูกหญา
แฝก เปนตน 
2.จังหวดันครราชสีมามีทรัพยากรธรรมชาติทีห่ลากหลายและ
อุดมสมบูรณเชนแรธาตปุาไมนํ้า 
3.นโยบายการพฒันาประเทศที่มุงเนนการเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมมากขึ้นลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
4.รัฐบาลมีนโยบายการจดัการพัฒนาทรัพยากรนํ้าและ
สิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ 
5.มีพื้นที่ที่มีปาไมที่อุดมสมบูรณและเปนแหลงตนนํ้าลาํธารให
เกิดลุมน้ําตางๆเชน เขาใหญลําตะคอง ลาํพระเพลิง 
6.มีอุทยานแหงชาต ิ2 แหง คือเขาใหญและทับลานมีทุนทาง
ธรรมชาติทีด่ีดีมดีินดีมีระบบชลประทานท่ีดีมเีขื่อนและอางกัก
เก็บนํ้าเปนจํานวนมากกระจายตัวอยูภายในจงัหวดั 
7.มีหนวยงาน เชน กรมปาไมสนับสนุนพันธุพืชไปปลูกในท่ี
สวนบุคคลหรือที่สาธารณะมีการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ทางตรงและทางออม 
8.เกิดกระแสทางสงัคมและการรณรงคทางสื่อตาง ๆในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมทําใหประชาชนมี
ความตื่นตัวและใหความสําคัญในการปองกันรักษาสิง่แวดลอม
เพิ่มมากขึ้น 
9.ความรวมมือจากหนวยงานภายนอกในการบริหารจัดการ
ทรัพยากร 
10.การรณรงคเรื่องภาวะโลกรอนลดใชพลงังานและทําใหเกิด
การใชพลังงานทดแทนมากขึ้น เชนใชวตัถุอินทรียเพื่อ
การเกษตร 
11.เปนแหลงผลิตพลังงานทดแทน พลังงานสะอาดขนาดใหญ 
ในอาเซียนโรงไฟฟาหมุนกลับ ลาํตะคอง/กังหันลม/ พลงังาน
แสงอาทติย 
12.มีเทคโนโลยทีี่ทันสมัยในการจัดการสิ่งแวดลอม 
13.มีการจัดทําแหลงเรียนรูท่ีเปนตัวอยางในการปฏบิัตแิละ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
 

1.ปญหาดินเสื่อมโทรมเนื่องจากเกษตรกรสวนใหญใช
ปุยเคมีและสารเคม ี
2.การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งกอใหเกดิ
ปญหามลภาวะเปนพิษและการเปลีย่นแปลงสงัคมชนบท
เปนสังคมเมืองเพิ่มมาก 
3.ปญหาลักลอบตัดไมทําลายปาและหาของปาของ
ประชาชน 
4.การทิ้งขยะมูลฝอยในที่สาธารณะและการกําจดัขยะที่ไม
ถูกสุขลักษณะ 
5.การมุงเนนพัฒนาอุตสาหกรรมและสาธารณปูโภคขั้น
พื้นฐานที่ขาดการควบคุมปองกันอันสงผลกระทบตอการ
ใชทรัพยากรธรรมชาติที่ไมมีการควบคุมและขาดจติสํานึก
ในการอนุรักษ 
6.ในชุมชนมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีกอใหเกิดมลภาวะทั้ง
สารเคมีกลิ่นเสยีง 
7.มีประชากรจํานวนมากทําใหมีปริมาณขยะสงูและขาด
การบริหารจัดการขยะท่ีมีประสิทธภิาพในระดับจงัหวดั 
8.ภาวะโลกรอนทวีความรุนแรงสิง่แวดลอมเสื่อมโทรม 
9.ทรัพยากรปาถูกทําลาย เสื่อมโทรมแหลงน้ําธรรมชาติ
ตื้นเขิน 
10.มีการบุกรุกพื้นที่ปาไมและที่สาธารณะ/ลวงล้ําลาํน้ํา
และแหลงน้ําธรรมชาต ิ
11.ความแปรปรวนของสภาพแวดลอมทัง้ปริมาณฝน
อุณหภูมิที่สงูขึ้นทําใหทรัพยากรธรรมชาติเปลี่ยนแปลง 
12.ประชาชนไมเขาใจบทบาทหนาที่ของ อปท. ในการ
จัดการสิ่งแวดลอมเชนการแกไขปญหาน้ําเสยีการบุกรุก
ปาการบุกรุกที่สาธารณะอยางแทจริงจงึไมคอยใหความ
รวมมือ 
13.ปญหาภยัธรรมชาติ เชน ภัยแลง อุทกภยั วาตภัย
อัคคีภยั ไฟปาและหมอกควัน ฯลฯ 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

โครงสรางความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนา พ.ศ.2561 - 2564 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ยุทธศาสตร 
ชาติ 20 ป 

 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

 

ยุทธศาสตร 
กลุมจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร 
จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนา

ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

 

 
1.ยุทธศาสตร 

ดานความมั่นคง 
 

2.ยุทธศาสตร 
ดานการสราง

ความสามารถใน
การแขงขัน 

 

3.ยุทธศาสตร 
การพัฒนาและ

สงเสริมศักยภาพคน 
 

4.ยุทธศาสตร 
ดานการสรางโอกาส
ความเสมอภาคและ

เทาเทียมกันทางสังคม 
 

5.ยุทธศาสตร 
ดานการสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม 

 

6.ยุทธศาสตร 
ดานการปรับสมดุล

และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
 

1.ยุทธศาสตร 
การ

เสริมสราง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย 
 

2.ยุทธศาสตร 
การสรางความ
เปนธรรมลด
ความเหลื่อม
ล้ําในสังคม 

 

3.ยุทธศาสตร 
การสรางความ
เขมแข็งทาง

เศรษฐกิจและ
แขงขันไดอยาง

ยั่งยืน 
 

4.ยุทธศาสตร 
การเติบโตที่
เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

เพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
 

5.ยุทธศาสตร 
ความมั่นคง 

 

7.ยุทธศาสตร 
การพัฒนา
โครงสราง

พื้นฐานและ
ระบบโลจิ

สติกส 
 

9.
ยุทธศาสตร 
การพัฒนา

ภูมิภาค เมือง 
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

 

6.ยุทธศาสตร 
การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครฐัและธรร

มาภิบาลใน
สังคมไทย 

 

1.ยุทธศาสตรการ
สานตอแนวทาง
พระราชดําร ิ

2.ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนา
การศึกษา 

3.ยุทธศาสตรดาน
การพัฒนาการ
เกษตร 

4.ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนา
สังคม 

5.ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนา
สาธารณสุข 

6.ยุทธศาสตรดาน
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

7.ยุทธศาสตรดาน
การพัฒนาการ
ทองเที่ยวศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณี

8.ยุทธศาสตร
ดานการบริหาร
จัดการ
บานเมืองที่ดี                

9.ยุทธศาสตรดาน
การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรพัยสนิ 

10.ยุทธศาสตร
ดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขัน

เกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 

2.ยุทธศาสตรการยกระดับ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

และผลิตภัณฑไหม 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาและ
เพ่ิมศักยภาพการแขงขัน

เศรษฐกิจ 

2.ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู 

3.ยุทธศาสตรบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมใหสมบูรณอยางยั่งยืน 

4.ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงทุกมิต ิ
เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 
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แบบรายงานการติดตามประเมินผล และคําอธิบาย 
แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบไปดวยแบบรายงาน 
3 แบบ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 2 แบบ ดังน้ี 
แบบที่ 1 การชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยตนเอง 
คําชี้แจง: แบบที่ 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยจะ
ทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 
ชื่อ องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การ
ดําเนินงาน 

ไมมี 
การ

ดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

สวนที่ 1 คณะกรรมการพฒันาทองถิ่น 
1. มีการจัดตัง้คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

 
มี 

  
มีคําสัง่แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่นครบทุกภาคสวน ตามคําสั่ง
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา ที่ 716/2560 ลงวันที ่
14 มีนาคม 2560 

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่นเพื่อจดัทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

มี  มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น ประจําป 2561จํานวน 3ครั้ง 
(ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 

3. มีการจัดประชุมอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ มี  มีการจัดประชุมอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ 

4. มีการจัดตัง้คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

มี  มีคําสัง่แตงตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น ตามคาํสัง่องคการบริหาร
สวนจังหวดันครราชสีมา ที่
715/2560ลงวันที่ 14 มีนาคม 2560 

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

มี  มีการจัดประชุมคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น ประจําป 2561จํานวน3ครัง้ 
(ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 

6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและ
ประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา 

มี  มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและ
ประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผน
ยุทธศาสตรการพฒันาและชัดเจน
กอนมีการประกาศใชแผนพัฒนา 
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ประเด็นการประเมิน 
มี 

การ
ดําเนินงาน 

ไมมี 
การ

ดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

สวนที่ 2 การจัดทําแผนการพฒันาทองถิ่น 
7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของ
ทองถิ่นมาจดัทําฐานขอมูล 

 
มี 

  
มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสาํคญั
ของทองถิ่นจากคณะกรรมการประ 
สานแผนระดับอําเภอมาจดัทําฐาน 
ขอมูล 

8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ในการจัดทําแผน 

มี  คณะกรรมการประสานแผนระดับ
อําเภอจัดประชุมประชาคมระดบั
อําเภอเพื่อเสนอโครงการโดยลําดบั
ความสําคัญและจําเปนเรงดวนเพื่อ
เสนอคณะกรรมการประสานแผน
ระดับจังหวดั 

9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (SWOT) 
เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาทองถิ่น 

มี  องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา ไดวิเคราะหศักยภาพ
เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาใน  
ปจจุบันและโอกาสการพฒันาใน
อนาคตของทองถิ่น โดยใชเทคนิค 
SWOT Analysis ซึ่งเปนการ
พิจารณาถงึปจจยัภายใน (จดุออน จุด
แข็ง) และปจจัยภายนอก (โอกาส 
อุปสรรค) ที่มีผลตอการพฒันาดาน
ตาง ๆ ขององคการบรหิารสวน
จังหวดั ทัง้ 10 ดานการพฒันา  

10. มีการกําหนดวิสยัทัศนและภารกิจหลักการ
พัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับศักยภาพของ
ทองถิ่น 

มี  องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา ไดกําหนดวิสัยทศันของ
ทองถิ่น คือ “การศึกษามคีุณภาพ
ตามมาตรฐาน การบริหารคุมคา 
เศรษฐกิจกาวหนา คุณภาพชีวติดี 
กีฬาสูสากล ประชาชนมีสวนรวม” ที่
สอดคลองกับศักยภาพของทองถิ่น 
 

11. มีการกําหนดวิสยัทัศนและภารกิจหลักการ
พัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 

มี  วิสัยทัศนและภารกิจการพฒันา
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา สอดคลองกับยุทธ- 
ศาสตรจงัหวดั 
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ประเด็นการประเมิน 
มี 

การ
ดําเนินงาน 

ไมมี 
การ

ดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

12. มีการกําหนดจดุมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

มี  จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืนโดย
มีการกําหนดขอบเขตกิจกรรมที่
สําคัญ การดาํเนินงานท้ังในดาน
เศรษฐกิจ สงัคม วัฒนธรรม
สิ่งแวดลอมของจังหวัด ทําใหการ
พัฒนาทีย่ั่งยืนสอดคลองกับวสิัยทศัน
และภารกิจของ อบจ.นม. 

13. มีการกําหนดเปาหมายการพฒันาทองถิ่น มี  เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนในทองถิ่นและตอบสนอง
ความตองการของประชาชนใน
ทองถิ่นตามลําดับความสําคญั ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด จะไดรับในเชงิ
ปริมาณตามชวงเวลาตาง ๆ ของ
กระบวนการดําเนินงาน 

14. มีการกําหนดยทุธศาสตรการพัฒนาและแนว
ทางการพฒันา 

มี  องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา กาํหนดยุทธศาสตรการ
พัฒนา รวม 10 ดาน ภายใตแผนงาน
สูเปาหมายภารกิจ 

15. มีการกําหนดยทุธศาสตรที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวดั 

มี  มีการนําปญหาความตองการของ
ประชาชน และขอมูลจากแผนตําบล 
แผนชุมชน/หมูบาน มาบรรจุไวใน
แผนพัฒนาอําเภอ(แผนยุทธศาสตร
การพัฒนา พ.ศ.2561– 2564) มี
ความสอดคลองกบัยุทธศาสตร 

16. มีการอนุมัตแิละประกาศใชแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา 

มี  แผนพัฒนาสีป่ พ.ศ. 2561– 2564
อนุมัติและประกาศใช เมื่อวันที่ 29 
ธันวาคม 2559 
 

17. มีการจดัทําบญัชีกลุมโครงการในแผน
ยุทธศาสตร 

มี  ในแตละยุทธศาสตรมีการกําหนด
แผนงานที่ชดัเจน โครงการ/กิจกรรม
สอดคลองหรือตอบสนองยุทธศาสตร
ที่กําหนดขึ้น โครงการแยกเปนชวง
ระยะเวลาตาง ๆ 

18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผล
แผนยุทธศาสตร 

มี  องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา กาํหนดรูปแบบการ
ติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร 
ตามมตทิี่ประชุมของคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลฯ ทุกครั้ง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ภายใตยุทธศาสตรท่ี
ดําเนินการ และเกี่ยวของกับแผนงาน ดังน้ี 
1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําร ิ

1.1 แผนงานดานความเขมแข็งชุมชน 
1.2 แผนงานการเกษตร 

2. ยุทธศาสตรดานการศึกษา 
2.1 แผนงานการศึกษา 

3. ยุทธศาสตรดานการพฒันาการเกษตร 
 3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 3.2 แผนงานการเกษตร 
4. ยุทธศาสตรดานการพฒันาสงัคม 
 4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห 
 4.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
5. ยุทธศาสตรดานการพฒันาสาธารณสุข 
 5.1 แผนงานสาธารณสุข 
 5.2 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 
6. ยุทธศาสตรดานการพฒันาโครงสรางพื้นฐาน 
 6.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 
7. ยุทธศาสตรดานการพฒันาการทองเที่ยวศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
 7.1 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 
8. ยุทธศาสตรดานการบรหิารจัดการบานเมืองที่ดี 
 8.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 
 8.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

9.1 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 
10. ยุทธศาสตรดานการอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 10.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 10.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 10.3 แผนงานการเกษตร 
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แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) 
ขอมูลการดาํเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

แยกตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 
ยุทธศาสตร 

โครงการตามแผนพัฒนา โครงการดําเนินการจริง 
จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 

1.ดานการสานตอแนวทางพระราชดาํริ 30 72,262,500 1 200,000 
2.ดานการพฒันาการศึกษา 102 976,446,350 83 440,532,659 
3.ดานการพฒันาการเกษตร 8 9,300,000 5 1,450,000 
4.ดานการพฒันาสังคม 42 94,958,200 30 63,492,500 
5.ดานการพฒันาสาธารณสุข 28 430,242,960 20 413,223,760 
6.ดานการพฒันาโครงสรางพื้นฐาน 744 4,437,031,372 279 645,558,500 
7.ดานการพฒันาการทองเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

36 94,600,000 14 40,020,000 

8.ดานการบริหารจัดการบานเมืองทีด่ ี 70 269,346,560 39 184,846,600 
9.ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพยสิน 

4 21,200,000 4 5,500,000 

10.ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

14 19,350,000 11 14,800,000 

รวม 1,078 6,424,737,942 486 1,809,624,019 
หมายเหตุ : ขอมูล ณ 31 มีนาคม 2561 แผนพัฒนา 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) และแกไข ครั้งที่ 1 – 3 พ.ศ.2561 

 

ผลการดําเนนิงานตามงบประมาณที่ไดรบั และการเบิกจายงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เปนโครงการเพื่อการพัฒนาทองถ่ินที่ ได และ ไมได ดําเนินการจริง ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
 

ยุทธศาสตร 

โครงการพัฒนาทองถิ่นที่ได
ดําเนินการจริง 

โครงการพัฒนาทองถิ่นที่ไมได
ดําเนินการจริง 

โครงการตามแผนดําเนนิงาน 

จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 

1.ดานการสานตอแนวทาง
พระราชดําร ิ

- - 1 200,000 1 200,000 

2.ดานการพฒันาการศึกษา 63 146,631,431 20 293,901,228 83 440,532,659 
3.ดานการพฒันาการ
เกษตร 

1 194,414 4 1,255,586 5 1,450,000 

4.ดานการพฒันาสังคม 12 13,175,595 18 50,316,905 30 63,492,500 
5.ดานการพฒันา
สาธารณสุข 

1 284,325 19 412,939,435 20 413,223,760 
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ยุทธศาสตร 

โครงการพัฒนาทองถิ่นที่ได
ดําเนินการจริง 

โครงการพัฒนาทองถิ่นที่ไมได
ดําเนินการจริง 

โครงการตามแผนดําเนนิงาน 

จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 

6.ดานการพฒันา
โครงสรางพื้นฐาน 

1 293,300 278 645,265,200 279 645,558,500 

7.ดานการพฒันาการ
ทองเทีย่ว ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณีและ
กีฬา 

2 1,110,720 12 38,909,280 14 40,020,000 

8.ดานการบริหารจัดการ
บานเมืองทีด่ ี

6 6,665,222 33 178,181,378 39 184,846,600 

9.ดานการรักษาความ
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

1 130,730 3 5,369,270 4 5,500,000 

10.ดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

1 141,000 10 14,659,000 11 14,800,000 

รวม 88 168,626,737 398 1,640,997,282 486 1,809,624,019 

 
หมายเหต:ุ การเบิกจายขอมลูรายยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  
  ณ  วันที่ 31 มีนาคม 2561      
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
คําชี้แจง:แบบที่2เปนแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายใตแผนพัฒนาสี่ป โดยมี
กําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตัง้แตเดือนตลุาคม 2560 ถึง เดือน มีนาคม 2561 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป : ชื่อ องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ป : จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสี่ป 

ยุทธศาสตร 
ปที่ 1 (2561) ปที่ 2 (2562) ปที่ 3 (2563) ปที่ 4 (2564) รวม 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ดานการสานตอแนวทางพระราช ดําริ 30 72,262,500 25 47,489,000 22 40,892,000 21 52,214,000 98 212,857,500 
2.ดานการพัฒนาการ ศึกษา 102 976,446,350 104 974,331,950 104 977,563,050 104 979,623,661 414 3,907,965,011 
3.ดานการพัฒนาการเกษตร 8 9,300,000 8 9,300,000 8 9,300,000 8 9,300,000 32 37,200,000 
4.ดานการพัฒนาสังคม 42 94,958,200 42 94,978,200 42 94,978,200 42 94,978,200 168 379,892,800 
5.ดานการพัฒนาสาธารณสุข 28 430,242,960 28 428,850,160 28 430,242,960 28 428,850,160 112 1,718,186,240 
6.ดานการพัฒนาโครง สรางพื้นฐาน 744 4,437,031,372 479 2,891,930,635 466 2,803,858,635 456 2,727,093,635 2,145 12,859,914,277 
7.ดานการพัฒนา การทองเที่ยว
ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

36 94,600,000 33 90,400,000 33 90,400,000 33 90,400,000 135 365,800,000 

8.ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 70 269,346,560 65 218,033,360 65 218,033,360 65 317,033,360 265 1,022,446,640 
9.ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

4 21,200,000 4 21,200,000 4 21,200,000 4 21,200,000 16 84,800,000 

10.ดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

14 19,350,000 13 18,550,000 13 18,550,000 13 18,550,000 53 75,000,000 

รวม 1,078 6,424,737,942 801 4,795,063,305 785 4,705,018,205 774 4,739,243,016 3,438 20,664,062,468 

หมายเหต ุ แผนพัฒนา 4 ป (พ.ศ.2561– 2564)  และแผนพัฒนา 4 แกไข ฉบับที่ 1 – ฉบับที่ 3(พ.ศ. 2561– 2564) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 
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1. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา รอบ 6 เดือน (ตุลาคม – มีนาคม)  
ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2561 

 

ยุทธศาสตร 

โครงการที่
ดําเนินการ

แลว/เบิกจาย
แลว 

โครงการที่อยู
ระหวาง

ดําเนินการใน
ขอบัญญัติฯ 

โครงการที่ยัง
ไมไดดําเนนิการ

(ตามแผนพัฒนา) 

โครงการที่
ขอยกเลิก 

โครงการที่มี
การเพิ่มเติม 

โครงการที่
ปรากฏในแผนฯ 

จํา 
นวน 

รอย
ละ 

จํา 
นวน 

รอย
ละ 

จํา 
นวน 

รอยละ จํา 
นวน 

รอย
ละ 

จํา 
นวน 

รอย
ละ 

จํา 
นวน 

รอย
ละ 

1.ดานการสานตอ
แนวทางพระราช ดําร ิ

- - 1 3.33 29 96.67 - - - - 30 100 

2.ดานการพัฒนาการ 
ศึกษา 

63 61.76 20 19.61 19 18.63 - - - - 102 100 

3.ดานการพัฒนาการ
เกษตร 

1 12.5 4 50.00 3 37.50 - - - - 8 100 

4.ดานการพัฒนา
สังคม 

12 28.57 18 42.86 12 28.57 - - - - 42 100 

5.ดานการพัฒนา
สาธารณสุข 

1 3.57 19 67.86 8 28.57 - - - - 28 100 

6.ดานการพัฒนา
โครง สรางพื้นฐาน 

1 0.13 278 37.37 465 62.50 - - - - 744 100 

7.ดานการพัฒนาการ
ทองเที่ยว ศาสนา 
วัฒน-ธรรม ประเพณี 
และกีฬา 

2 5.56 12 33.33 22 61.11 - - - - 36 100 

8.ดานการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี 

6 8.57 33 47.14 31 44.29 - - - - 70 100 

9.ดานการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

1 25.00 3 75.00 - - - - - - 4 100 

10.ดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

1 7.14 10 71.43 3 21.43 - - - - 14 100 

รวม 88 8.16 398 36.92 592 54.92 - - - - 1,078 100 

 
หมายเหต ุ ผลการดําเนินงานตามแผนฯ ขอมูลโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาของ 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 
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2. การเบิกจายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม – มีนาคม) ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2561 
 

ยุทธศาสตร 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 
1.ดานการสานตอแนวทาง
พระราช ดําริ 

- - - - - - 

2.ดานการพัฒนาการศึกษา 146,631,431 8.79 - - 146,631,431 8.78 

3.ดานการพัฒนาการเกษตร 194,414 0.01 - - 194,414 0.01 

4.ดานการพัฒนาสังคม 13,175,595 0.79 - - 13,175,595 0.79 

5.ดานการพัฒนา
สาธารณสุข 

284,325 0.02 - - 284,325 0.02 

6.ดานการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

293,300 0.02 - - 293,300 0.02 

7.ดานการพัฒนาการ
ทองเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และ
กีฬา 

1,110,720 0.07 - - 1,110,720 0.07 

8.ดานการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี 

6,665,222 0.40 - - 6,665,222 0.040 

9.ดานการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

130,730 0.00 - - 130,730 0.00 

10.ดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

141,000 0.00 - - 141,000 0.00 

รวม 168,626,737 10.10 - - 168,626,737 10.10 

งบประมาณตั้งไว 1,669,068,702      
 
 

หมายเหต ุ การเบิกจาย ขอมูลตามรายยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 
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ขอมูลจําแนกรายจายตามแผนงานองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ลําดับ รายจายจําแนกตามดาน/แผนงาน ยอดงบประมาณรายจาย
ประจําป 2561 

รอยละตอ
งบประมาณ 

1 ดานบริหารทั่วไป   
 แผนงานบริหารทั่วไป 421,340,740 12.77 
 แผนงานรกัษาความสงบภายใน 5,500,000 0.17 
2 ดานบริการชุมชนและสังคม   
 แผนงานการศึกษา 1,459,831,659 44.27 
 แผนงานสาธารณสุข 438,413,410 13.95 
 แผนงานสงัคมสงเคราะห 54,787,600 1.66 
 แผนงานเคหะและชุมชน 3,000,000 0.09 
 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 44,225,750 1.34 
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 47,120,000 1.43 
3 ดานเศรษฐกิจ   
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 619,764,260 18.79 
 แผนงานการเกษตร 5,900,000 0.18 
4 ดานการดําเนินงานอื่น   
 แผนงานงบกลาง 197,790,446 6.00 
 งบประมาณรวมท้ังสิ้น 3,297,673,865 100 

 
  รายละเอียดขอมูล : จากขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ขอมูลผลการดําเนนิงานตามแผนพฒันาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา  
แยกตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ที่ ยุทธศาสตรการพัฒนา 

แผนพัฒนา 4 ป 
โครงการที่ดําเนินการตาม

แผนพัฒนา 

จํานวน
โครงการตาม

แผน
ยุทธศาสตร 

งบประมาณตาม
แผนยุทธศาสตร 

จํานวน
โครงการตาม
ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย
ประจําป 2561 

รอยละของโครงการ
ที่ดําเนนิการตาม
แผนยุทธศาสตร
ประจําป 2561 

1 ดานการสานตอแนวทางพระราชดําริ 30 72,262,500 1 3.33 
2 ดานการพัฒนาการศึกษา 102 976,446,350 83 81.37 
3 ดานการพัฒนาการเกษตร 8 9,300,000 5 62.50 
4 ดานการพัฒนาสังคม 42 94,958,200 30 71.43 
5 ดานการพัฒนาสาธารณสุข 28 430,242,960 20 71.43 
6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 744 4,437,031,372 279 37.50 
7 ดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา 

วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
36 94,600,000 14 38.89 

8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 70 269,346,560 39 55.71 
9 ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 
4 21,200,000 4 100 

10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

14 19,350,000 11 78.57 

 รวมท้ังสิ้น 1,078 6,424,737,942 486 45.08 
 

คิดเปนรอยละของโครงการ  45.08 
รายละเอียดขอมูล : 1.  แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา 4 ป  

       (พ.ศ. 2561– พ.ศ.2564) และมีการแกไขแผนพัฒนา จาํนวน 3 ฉบับ 
                        2.  ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจาํป และบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป 

       งบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 4  ครั้งและแกไขเปลี่ยนแปลง  คําชี้แจงงบประมาณรายจาย 
       จํานวน  2 ครั้ง ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

                   3. บัญชีจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561) 
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สวนที่ 3 
 

รายงานการติดตามประเมินผล โครงการ
พัฒนาตามรายยุทธศาสตร ประจําป

งบประมาณ 2561 
(เดือนเมษายน 2561) 
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ผลการวิเคราะหความพึงพอใจโครงการภายใตยุทธศาสตรทั้ง 10 ยุทธศาสตร  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

 
การวิเคราะหความพึงพอใจ ตามโครงการภายใตยุทธศาสตร ทั้ง 10 ยุทธศาสตร ขององคการบริหาร

สวนจังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาปรับปรุงแกไข และตอบสนองความตองการของ
ประชาชนใหมากที่สุด โครงการภายใตยุทธศาสตร มีวัตถุประสงค เปาหมายที่แตกตางกัน การติดตาม
ประเมินผลโครงการ จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินใหเขาสภาพของแตละโครงการ ตามรายละเอียด 
ดังนี้ 

 

1. สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
   แทน  คาเฉลี่ย 
S.D.  แทน  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
N แทน ขนาดของประชากร 
n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง  
 

    2. ประชากร 
ประชากรในจังหวัดนครราชสีมา ไดมีสวนรวมในการกรอกแบบสอบถามในแตละยุทธศาสตรในทุก

โครงการ โดยการสุมตัวอยางโครงการและสุมตัวอยางกลุมเปาหมาย ในพื้นที่ดําเนินโครงการ ซึ่งประชาชน
ไดรับประโยชนจากโครงการโดยตรง  

 

3. เครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
              การวิเคราะหขอมลู ผูนําเสนอไดเสนอผลการวิเคราะหขอมลูแบงเปน 2 สวน ดังนี้ 
     สวนที่ 1 นําเสนอขอมูลสวนบุคคลของกลุมประชากร/กลุมตัวอยาง จําแนกตาม เพศ อายุ  
               ระดับ การศึกษา อาชีพ 
     สวนที่ 2 นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจโครงการตาง ๆ ภายใตยุทธศาสตร ทั้ง 10  
          ยุทธศาสตร 
 

4. การวิเคราะหขอมูล 
     วิเคราะหขอมลูโดยใชโปรแกรมสําเรจ็รปู เพื่อหาคาคะแนนรวม หรือ การหาคาเฉลี่ย  
               ความพึงพอใจโครงการตาง ๆ ภายใตยุทธศาสตรทั้ง 10 ยุทธศาสตร 

1. นําแบบสอบถามทีล่งรหัสแลวใหคะแนนแตละขอ จําแนกรายขอในแบบสอบถามระดับ ดังนี้  
      (รศ.ดร.บุญชม ศรสีะอาด 2553:121 พิมพครัง้ที่ 8) 

   ระดับมากทีสุ่ด  ใหมีคาคะแนนเปน    5 
ระดับมาก  ใหมีคาคะแนนเปน    4 
ระดับปานกลาง  ใหมีคาคะแนนเปน    3 
ระดับนอย  ใหมีคาคะแนนเปน    2 
ระดับนอยที่สุด  ใหมีคาคะแนนเปน    1 

 



65 
 

 นําแบบสอบถามที่ลงคะแนนเรียบรอยแลวไปประมวลขอมูล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป พรอมกําหนดเกณฑการใหคาเฉลี่ย ดังนี้ คํานวณจากสูตรอัตราภาคชั้น (รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด 
2553:121 พิมพครั้งที่ 8) 
 

  คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับมากทีสุ่ด/ดีมาก 
  คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับมาก/ดี 

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับนอย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด/ปรบัปรุง 

 

2. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสํารวจรายการวิเคราะหขอมูล โดยแจกแจง
ความถี่ (Frequency) และ รอยละ (Percentage) (รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด 2553:121 และ 122          
พิมพครั้งที่ 8) 

3. แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจโครงการตาง ๆ ภายใตยุทธศาสตร  ทั้ ง              
10 ยุทธศาสตร เปนการวิเคราะหระดับการใหคะแนน (Rating Scale) โดยวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (Mean) หาคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยกําหนดคาคะแนนแบบสอบถามตามเกณฑ (รศ.ดร.บุญชม 
ศรีสะอาด 2553:123,125 และ 126 พิมพครั้งที่ 8) 

 
      5. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติพื้นฐาน ในการวิเคราะหขอมลูครั้งนี้ ผูวิเคราะหใชสถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) 
ประกอบการวิเคราะหขอมลูเชงิปริมาณ (Quantitative Data) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ไดแก 
      1.1 คารอยละ (Percentage) (รศ.ดร.บุญชม ศรสีะอาด 2553:122 พิมพครั้งที่ 8) 
      1.2 คาเฉลี่ย ( ) ( Mean) (รศ.ดร.บุญชม ศรสีะอาด 2553:123 พิมพครัง้ที่ 8) 
      1.3 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) (รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด 
2553:126 พิมพครั้งที่ 8) 
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3. การวิเคราะหเชิงปริมาณงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) 

3.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง  จํานวนกลุมตัวอยาง 

(คน)  
รอยละ 

1 เพศ     

  ชาย                3,012            36.80  

  หญิง                5,173            63.20  

 รวม               8,185         100.00 

2 อาย ุ     

  อายุต่ํากวา 20 ป                2,232            27.27  

  อายุ 20 - 30 ป                  779             9.52  

  อายุ 31 - 40 ป                1,739            21.25  

  อายุ 41 - 50 ป                1,382            16.88  

  อายุ 51 - 60 ป                1,345            16.43  

  อายุมากกวา 60 ป                  708              8.65  

 รวม               8,185         100.00 

3 ระดับการศึกษา     

   ตํ่ากวาประถมศึกษา                    51              0.62  

   ประถมศึกษา                1,637            20.00  

   มัธยมศึกษาตอนตน                1,364            16.67  

   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.หรือเทียบเทา                1,340            16.37  

   ปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเทา                   493              6.02  

   ปริญญาตร ี                2,290            27.98  

   สูงกวาปรญิญาตร ี                   922            11.26  

   อื่น ๆ                    88              1.08  

 รวม               8,185         100.00 
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ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง  จํานวนกลุมตัวอยาง 
(คน)  

รอยละ 

4 กลุมเปาหมาย (อาชีพ)     

  รับราชการ/ รัฐวิสาหกจิ                2,292            28.00  

  ลูกจาง /พนักงานบริษัท                   325              3.97  

  ผูประกอบการ/เจาของธุรกจิ                   208              2.54  

  คาขาย อาชีพอิสระ                   698              8.53  

  นักเรียน/นกัศึกษา                2,464           30.10  

  รับจางทั่วไป                   437             5.34  

  แมบาน/พอบาน/เกษียณ                   511             6.24  

  เกษตรกร/ประมง                 1,122            13.71  

  วางงาน                    74              0.90  

  อื่น ๆ                    54              0.67  

 รวม               8,185         100.00 
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           ยุทธศาสตรที่ 2 
 

            ดานการพัฒนาการศึกษา 
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา 
2.1 แผนงานการศึกษา 

 
ลําดับที่ 

 
โครงการ 

 
 

 
คา 
S.D. 

ระดับ
ความ
พึง

พอใจ 

รอยละ จํานวน
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

1 โครงการสงเสริมพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ 
(การแขงขันกีฬานักเรียน อปท. ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ วันที่ 
16-20 ตุลาคม 2560 ณ สนามกีฬาภายใน
เทศบาลนครอุดรธานี จั งหวัดอุดรธาน ี 
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  พ.ศ. 2561-2564 
หนา 268 ลําดับที่  16 งบประมาณ 
4,000,000 บาท   ขอบัญญัติฯ ป 2561 
งบประมาณ 4,600,000 บาท หนา 226 ขอ 
2) 

4.11 0.34 มาก 82.20 262 สํานักการ 
ศึกษาฯ 

 ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ   
นักเรียนโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสมีา เปนตัวแทนนักกฬีาเขารวมการแขงขันกีฬา
นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ 
ขอเสนอแนะ  
-จํานวนนักกฬีาที่เขารวมแขงขันมีนอยมาก 

2 โครงการสงเสริมพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ 
(การแขงขันกีฬานักเรียน อปท.ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ) 
วันที่ 1-10 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดภูเก็ต 
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  พ.ศ. 2561-2564 
หนา 268 ลําดับที่  16 งบประมาณ 
4,000,000 บาท  ขอบัญญัติฯ ป 2561 
งบประมาณ 4,600,000 บาท หนา 226 ขอ 
2) 

4.30 0.47 มาก 86 129 สํานักการ 
ศึกษาฯ 

 ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ  
นักเรียนโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสมีา เปนตัวแทนนักกฬีาเขารวมการแขงขันกีฬา
นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ 
ขอเสนอแนะ  
1. นักกีฬาที่เดินทางมาอยูรวมกันเปนเวลาหลายวัน ควรมีงบประมาณเหมารถบสัใหนักกีฬาแตละประเภท 
และจัดหางบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณกีฬาดวย 
2. ที่พักนักกีฬาควรจัดหาที่นอนใหดวย เพราะเปนการแขงขันระดับประเทศ ไมใชระดับจังหวัด 
3. การแขงขันกฬีาแตละประเภท เมื่อนักกฬีาแขงขันเปนที่เรียบรอยแลว ควรใหกลบับานภูมลิําเนา หรือ
นักกีฬาที่มาเองควรใหคาพาหนะคืน  
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ลําดับที่ 

 
โครงการ 

 
 

 
คา 
S.D. 

ระดับ
ความ
พึง

พอใจ 

รอยละ จํานวน
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

3 โครงการประชุมทางวิชาการและจั ด
นิทรรศการครูดีเดนในวันครู ในวันที่ 16 
มกราคม 2561 ณ หองโคราชฮอลล 1-2 
ชั้น 4 ศูนยการคาเช็นทรัลพลาซา อําเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
(แผนสี่ป  พ.ศ. 2561-2564 หนา 259 
ลําดับที่ 3 งบประมาณ 4,500,000 บาท  
ขอบัญญั ติฯ  ป  2561 งบประมาณ 
4,000,000 บาท หนา 116 ขอ 3) 

3.98 0.63 มาก 79.60 350 สํานักการ 
ศึกษาฯ 

 ผลลัพธจากการดาํเนินโครงการ  
ผูเขารวมโครงการไดรวมรําลกึถึงพระคุณของบรูพาจารย ผูเขารวมโครงการไดแลกเปลี่ยนเรียนรู และ
นําเสนอผลงานทางวิชาการ ผูเขารวมโครงการมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
ขอเสนอแนะ  
1.ตองการใหมีการจัดงานในวันครู เชน มีกิจกรรมแขงขันกีฬาในแตละกลุมโรงเรียน เพื่อสรางความรัก 
ความสามัคคี ใหแกขาราชการครูใน 6 กลุมโรงเรียน มีความรัก ความสามัคคีกันมากยิง่ขึ้น และควรจัดใหมี
กองเชียร และประกวดกองเชียรในแตละกลุมโรงเรียน 
2. โครงการวันครปูหนา ในชวง ปาฐกถาพิเศษ ตองการใหนมินตพระพะยอม วัดสวนแกว จังหวัดนนทบรุี 
มาเปนองคปาฐกถา เพื่อใหงานวันครมูีความศักดิ์สิทธิ์ยิง่ขึ้น 
3. สถานที่จัดโครงการวันครู ดีมาก ปหนาถามหีางสรรพสินคาเปดใหม ควรจัดที่หางสรรพสินคาใหม 
4. การมอบรางวลัครูดีเดนมีกิจกรรมทีจ่ัดนิทรรศการครทูี่ไดรับรางวัลดเีดนแตละประเภทนอยมาก          
5. ในดานของพิธีทางสงฆ พระสงฆที่นิมนตมาในโครงการควรคัดเลอืกพระสงฆที่มีความเหมาะกับงานวัน
ครู เพราะมีตัวแทนผูมเีกียรติในระดบัสงูมารวมประกอบพิธทีางสงฆ 
6. ควรมีการมอบรางวัลดีเดนประเภทตาง ๆ รวมดวย เชน ครูพยาบาล ครูพัสด ุ
 

 คาเฉลี่ยความพึงพอใจในยุทธศาสตรท่ี 2 
แผนงานการศึกษา 

4.13 
 

0.48 มาก 82.60 741 อบจ.นม. 
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ประจําปงบประมาณ 2561 (เดือน เมษายน 2561) 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาการศึกษา (โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา) 
2.1 แผนงานการศึกษา 

ลําดับที่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
1 โครงการสนบัสนุนปจจัยพื้นฐานนักเรียน

ยากจน 
 

4.69 0.46 มากที่สุด 93.80 30 โรงเรียน 
ครบุร ี

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนหางไกลยาเสพติดโดยการเลนกีฬา 
2. นักเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง 
ขอเสนอแนะ 
- เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้น 

2 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 4.44 0.76 มาก 88.80 100 โรงเรียน 
ครบุร ี

ผลลัพธจากการดาํเนินโครงการ 
1. นักเรียนรอยละ 80 มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง 
2. นักเรียนเปนผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครองใชศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    โรงเรียน    
4. มีศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา   
ขอเสนอแนะ 
- การเรียนการสอนควรมีการนําภูมิปญญาทองทองถิ่นและปราชญชาวบานเขามารวมในกิจกรรม 

3 โครงการสัปดาหภาษาอังกฤษและวัน
คริสตมาส 

4.54 0.36 มากที่สุด 90.80 50 โรงเรียน
เฉลียง 

พิทยาคม 
ผลลัพธจากการดาํเนินโครงการ 
1. นักเรียนทีเ่ขารวมกจิกรรมมีความสนใจและใหความรวมมือในการแขงขันทกัษะภาษาอังกฤษ 
2. นักเรียนมทีักษะทางดานภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 
3. นักเรียนมเีจตคติที่ดีในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
ขอเสนอแนะ 
1. ในการจัดกจิกรรมควรเพิ่มเกมสใหนกัเรียนและครูไดมีกจิกรรมรวมกันเพิม่มากขึ้น 
2. ควรสงเสรมิใหนักเรียนมีกิจกรรมแสดงบนเวทีมากขึ้น 
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ลําดับที ่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
4 โครงการสงเสริมและพัฒนากิจกรรม

บําเพ็ญประโยชน 
4.33 0.55 มาก 86.60 70 โรงเรียน

เฉลียง 
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนมีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนตามขอตกลงรวมกัน 
2. นักเรียนมีความรักความสามัคคีในหมูคณะรวมถึงการรูจักบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกงสังคม 
3. นักเรียนมีภาวะผูนําและผูตามที่ดี 

5 โครงการสงเสริมและพัฒนาอัตลักษณ  
(คายอาสา) 

4.54 0.55 มากที่สุด 90.80 20 โรงเรียน
เฉลียง 

พิทยาคม 
ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนเกิดทักษะอันพึงประสงค ดานจิตสาธารณะ พัฒนาสังคม 
2. นักเรียนไดทักษะการปฏิบัติงานกลุม มีความรัก ความสามัคคี ความรับผิดชอบ 
3. พัฒนาอัตลักษณของโรงเรียนเฉลียงพิทยาคม 
ขอเสนอแนะ 
- ตองการใหเพิ่มจํานวนวันในการดําเนินโครงการ 

6 โครงการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน 

3.73 0.29 มาก 74.60 180 โรงเรียน
บานใหญ
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โดยรวมของทุกขอรายการมีระดับ มาก ในดานการ
วางแผนจัดกิจกรรมตามโครงการ อยูในระดับ มาก ดานกิจกรรมตามวัตถุประสงคของโครงการมีอยูในระดับ มาก  
ขอเสนอแนะ 
1. หัวขอในการประเมินเหมาะและพอดีไมมากหรือนอยเกินไป 
2. หัวขอในการประเมินใชไดจริง 
3. การประเมินผลที่ไดจากการอบรมในครั้งนี้ ควรนําไปปรับใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางดีและมี 
   ประสิทธิภาพ 

7 โครงการโรงเรียนตนแบบปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.98 0.23 มาก 79.60 150 โรงเรียน
บานใหญ
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน และหนวยงานตาง ๆ 
2. นักเรียนไดเกิดการเรียนรูจากประสบการณจริง และสามารถถายทอดความรูได 
ขอเสนอแนะ 
- ใหโรงเรียนมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
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ลําดับที ่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

8 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน 

3.63 0.21 มาก 72.60 50 โรงเรียน 
บานใหญ
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนที่เขารวมโครงการรับรู มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดสูงขึ้น 
2. ครูสามารถพัฒนาจัดการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรจัดหางบประมาณมาสนับสนุนใหมากขึ้น 
2. ตองการใหมีกิจกรรมนี้ทุกป 

9 โครงการปลูกปญญาสรางคานิยม 3.73 0.36 มาก 74.60 60 โรงเรียน
บานใหญ
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนเกิดการเรียนรูจากกิจกรรมปลูกปญญา สรางคานิยมในการเรียนตอและอาชีพมากขึ้น  
2. นักเรียนเขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 
ขอเสนอแนะ 
- ใหโรงเรียนมีการดําเนินกําหนดชวงเวลาใหเร็วขึ้น 

10 โครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 3.95 0.88 มาก 79.60 43 โรงเรียน
บานใหญ
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. ครูนักเรียนไดรับประสบการณตรงจากการจัดกิจกรรม 
2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนการสอนในแตละกลุมสาระการเรียนรู 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการกําหนดจัดกิจกรรมใหหลากหลาย 
2. ตองการใหมีกิจกรรมนี้ทุกป 
3. ควรเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาเขารวม 

11 โครงการแสดงและเผยแพรผลงานทาง
วิชาการและวันแหงความสําเร็จ 

3.53 0.78 มาก 70.60 45 โรงเรียน
บานใหญ
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. ครูนักเรียนไดรับประสบการณตรงจากการจัดกิจกรรม 
2. ครูนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมมีความความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในระดับดีมาก 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการกําหนดจัดกิจกรรมใหหลากหลาย 
2. ตองการใหมีกิจกรรมนี้ทุกป 
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ลําดับที ่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
12 โครงการวันสําคัญทางศาสนา 4.80 0.43 มากที่สุด 96.00 65 โรงเรียน

บานใหม
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
- นักเรียนมีความพึงพอใจ รอยละ 95 

13 โครงการสงเสริมอัตลักษณของโรงเรียน 
(มารยาทไทย) 

4.73 0.42 มากที่สุด 94.60 80 โรงเรียน
บานใหม
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
- นักเรียนมีความพึงพอใจ รอยละ 93 

14 โครงการรับใบประกาศนียบัตร นักเรียน
ที่สําเร็จการศึกษา 

4.70 0.41 มากที่สุด 94.00 150 โรงเรียน
บานใหม
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
- นักเรียนมีความพึงพอใจ รอยละ 93 

15 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

3.75 0.62 มาก 75.00 90 โรงเรียน
บานใหม
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. โครงการสําเร็จตามเปาหมาย 
2. ครูมีความรูความเขาใจในการจัดทําหลักสูตร 
3. ครูมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรจัดโครงการนี้แบบตอเน่ือง 
2. ใชเวลาในการดําเนินการนอยเกินไป 
3. ควรเปลี่ยนสถานที่ 

16 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
กิจกรรมปจฉิมนิเทศ ประจําปการศึกษา 
2560 

4.81 0.40 มากที่สุด 96.20 100 โรงเรียน
บานใหม
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนมีความรักและศรัทธาในสถานศึกษาและปรับตัวใหอยูรวมกับผูอื่นได 
2. นักเรียนมีความกตัญูตอครูอาจารย ผูมีพระคุณ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ขอเสนอแนะ 
1. ผูปกครองไดมีสวนรวมในการแสดงความยินดี กับลูกหลานที่ประสบความสําเร็จ 
2. ควรสงเสริมใหมีโครงการเพื่อพัฒนานักเรียนและโรงเรียนตอไป 
3. ควรจัดสรรงบประมาณอยางเหมาะสม 
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ลําดับที่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
17 โคร งการ เข าค ายพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมนักเรียน และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค 

4.65 0.65 มากที่สุด 93.00 100 โรงเรียน
มาบตะโก
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 และ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 เขาคายคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง 
   ประสงค ครบทุกคน 
2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค   
   ดีขึ้น  
3. นักเรียนนําความรูที่ไดมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรเพิ่มระยะเวลาในการเขาคายมากขึ้น 
2. ควรจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเขาคายคุณธรรมพรอมกันทั้งโรงเรียน 
 

18 โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนที่
เนนผู เรียนเปนสําคัญ (กิจกรรมวัน      
คริสมาสต) 

4.07 0.71 มาก 81.40 100 โรงเรียน
มาบตะโก
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนเกิดทักษะและกระบวนการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น 
2. นักเรียนใหความรวมมือในการทํากิจกรรม 
3. นักเรียนนําความรูที่ไดรับจากการเรียนมาใชในการแขงขันทักษะทางวิชาการ 
ขอเสนอแนะ 
1. กิจกรรมการแขงขันควรมีหลากหลายและตามความสนใจของนักเรียน 
2. กิจกรรมการแสดงของนักเรียน ควรใหมีการแสดงของแตละหอง 
3. ควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดกิจกรรมใหมากกวานี้ 
 

19 โครงการสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีไทยและสัมพันธชุมชน  
 (กิจกรรมงานฉลองชัยทาวสุรนารี 
อําเภอครบุรี) 

4.69 0.73 มากที่สุด 93.60 100 โรงเรียน
มาบตะโก
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียน ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมงานฉลองชัยทาวสุรนารี อําเภอครบุรี 
2. ชุมชนและโรงเรียนไดรวมจัดกิจกรรมรวมกันมีความพึงพอใจ รอยละ 96 
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ลําดับที่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
20 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน

(กิจกรรมประเมินโรงเรียนพอเพียง
ทองถิ่น) 

4.78 0.86 มากที่สุด 95.60 100 โรงเรียน
มาบตะโก
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนและครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมโรงเรียนพอเพียงทองถิ่นครบทุกคน 
2. โรงเรียนมีฐานการเรียนรูตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 13 ฐาน 
3. ชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม 

21 โครงการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
(กิจกรรมวันปจฉิมนิเทศ) 

4.65 0.84 มากที่สุด 93.00 100 โรงเรียน
มาบตะโก
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. เพื่อสรางขวัญและใหกําลังใจ แกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
2. เพื่อสรางสายใยสัมพันธ ระหวางลูกศิษยกับคุณครูและรุนพี่กับรุนนอง 
3. เพื่อสรางจิตสํานึกในพระคุณของสถาบัน คุณครู ตลอดจนเสริมสรางความเปนหนึ่งใจเดียวกันในรั้ว มพ. 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรใหมีกิจกรรมที่ดี ๆ แบบนี้ทุกป 
2. ควรใหกระชับเรื่องเวลาในบางกิจกรรม 
3. ควรใหมีผูปกครองมารวมแสดงความยินดีดวย 

22 โคร งการคายกิจกรรมสร า งสรรค  
"พัฒนาคน  พัฒนาชุมชน  พัฒนา
โรงเรียน" 

4.41 0.45 มาก 88.20 100 โรงเรียน
มาบตะโก
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนและครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการกิจกรรมดานกีฬาฟุตบอลและวอลเลยบอล 
2. นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดจากการเรียนในช้ันเรียนมาแสดงความสามารถทางดานกีฬาฟุตบอลและ 
   วอลเลยบอล 
3. นักเรียน ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีสุขภาพและพลานามัยที่ดีข้ึน 

23 โครงการ ปองกันแกไขปญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา (กิจกรรมการประกวด
การแขงขันดนตรีโฟลคซอง) 

4.73 0.89 มากที่สุด 94.60 100 โรงเรียน
มาบตะโก
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนใหความสนใจในการสมัครเขารวมการแขงขันเปนอยางมาก 
2. ไดผูชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 และชมเชย 
3. การประกวดแบงออกเปนมัธยมศึกษาตอนตน  และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรจะมีกิจกรรมแบบนี้ทุกๆป 
2. ไดรับความรูเกี่ยวกับดนตรีมากยิ่งขึ้น 
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ลําดับที่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
24 โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนสูความ

เปนเลิศดานกีฬาฟุตซอลสูมืออาชีพ   
(กิจกรรมการแขงขันฟุตซอล ณ ตําบล
วังไมแดง) 

4.85 0.78 มากที่สุด 97.00 20 โรงเรียน
มาบตะโก
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนมีแรงจูงใจในการมุงสูความเปนมืออาชีพ 
2. นักเรียนเกิดความรักความสามัคคีในหมูคณะ 
3. นักเรียนเกิดทักษะในการทํางานเปนทีม 
 

25 โครงการเขาคายพักแรมลูกเสือ - เนตร
นารี 

4.67 0.67 มากที่สุด 93.40 80 โรงเรียน
มาบตะโก
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนมีความรูเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการทักษะทางวิชาลูกเสือมากยิ่งขึ้น 
2. นักเรียนมีการทํางานเปนทีมและชวยเหลือเพื่อนมีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ 
3. นักเรียนนําความรูที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวันได 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรใหใชวิทยากรชุดเดิม 
2. จัดกิจกรรมที่สนุกสนาน 
 

26 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
(กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ) 

4.68 0.72 มากที่สุด 93.60 70 โรงเรียน
มาบตะโก
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิชาลูกเสือ 
2. นักเรียนมีความเปนระเบียบวินัยในการเดินสวนสนาม 
 

27 โครงการสนับสนุนความเปนเลิศทาง
วิชาการ นันทนาการ และทักษะชีวิต
(กิจกรรมนาฏมวยไทย) 

4.76 0.79 มากที่สุด 95.20 20 โรงเรียน
มาบตะโก
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนมีแรงจูงใจในการมุงสูความเปนมืออาชีพ 
2. นักเรียนเกิดความรักความสามัคคีในหมูคณะ 
3. นักเรียนเกิดทักษะในการทํางานเปนทีม 
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ลําดับที่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
28 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการ

สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
(กิจกรรมฟุตซอลลีกและวอลเลยบอล
ลีก) 

4.65 0.87 มากที่สุด 93.00 80 โรงเรียน
มาบตะโก
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนมีความรูเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการทักษะฟุตซอลและวอลเลยบอลมากยิ่งขึ้น 
2. นักเรียนมีการทํางานเปนทีมและมีน้ําใจเปนนักกีฬา 
3. นักเรียนนําความรูทักษะกีฬาที่ไดไปใชในชีวิตประจําวันได 
ขอเสนอแนะ 
- ควรมีกิจกรรมแบบนี้ตลอด เพื่อใหเด็กไดออกกําลังกายบอย ๆ 
 

29 โครงการพัฒนาความรูความเปนเลิศ
กีฬาวูดบอล 

4.25 0.70 มาก 85.00 30 โรงเรียน
ลําพระ
เพลงิ

พิทยาคม 
ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. ผูเรียนมีทักษะความเปนเลิศทางดานกีฬาวูดบอลใหนักเรียน 
2. ผูเรียนไดเพิ่มศักยภาพของตนเองตามความถนัดและความสนใจ 
3. ไดเผยแพรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมกีฬาวูดบอลตอโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
ขอเสนอแนะ 
- องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ควรจัดสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการพัฒนาผูเรียน ใหมี 
  ทักษะดานกีฬา เพื่อเพิ่มทักษะความเปนเลิศทางดานกีฬาวูดบอลใหนักเรียน 
 

30 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

4.29 0.67 มาก 85.80 100 โรงเรียน
ลําพระ
เพลงิ

พิทยาคม 
ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. ผูเรียนไดรับการพัฒนาภาษาสูความเปนเลิศ 
2. ผูเรียนไดรับประสบการณตรงจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
3. ผูเรียนไดฝกทักษะการสื่อสารเพื่อรองรับเขาสูอาเซียน 
ขอเสนอแนะ 
- องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ควรจัดสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการพัฒนาผูเรียน ใหมี 
  ทักษะการสื่อสารเพื่อรองรับเขาสูอาเซียน และไดรับการพัฒนาภาษาสูความเปนเลิศ 
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ลําดับที่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
31 โครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 4.27 0.68 มาก 85.40 100 โรงเรียน

ลําพระ
เพลงิ

พิทยาคม 
ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. ผูเรียนไดฝกสภาวะผูนําใหแกนักเรียน กลาคิด กลาทํา และกลาแสดงออก 
2. ผูเรียนรูจักการบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกสังคมและสวนรวม 
3. ผูเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมและการอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีสุข 
ขอเสนอแนะ 
- องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ควรจัดสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการพัฒนาผูเรียน ใหได 
  สภาวะผูนําให กลาคิด กลาทํา และกลาแสดงออก 
 

32 โครงการสรางเครือขายผูปกครองเพื่อ
พัฒนาการจัดการศึกษา 

4.66 0.53 มากที่สุด 93.20 100 โรงเรียน 
วังน้ําเขียว
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. โรงเรียนมีเครือขายผูปกครองเพื่อรวมกันพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนและชุมชน  
2. ครูและนักเรียนมีเครือขายการเรียนรูกับบุคคลอื่น   
ขอเสนอแนะ 
- ควรจัดกิจกรรมใหกระชับเหมาะสมกับเวลา    
 

33 โครงการงานสารสนเทศและเทคโนโลยี   4.28 0.53 มาก 85.60 100 โรงเรียน 
วังน้ําเขียว
พิทยาคม 

 ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. ระบบสารสนเทศของโรงเรียนมีประสิทธิภาพในการใหบริการขอมูลขาวสารและการใชสารสนเทศ 
2. หนวยงานและผูบริหารไดใชระบบบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ    
3. ครู - นักเรียนไดใชเครือขายระบบสนับสนุนการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
 ขอเสนอแนะ 
1. ควรพัฒนาระบบเว็บไซตของโรงเรียนใหเปนปจจุบันและตอเนื่องทุกป  
2. ควรซอมบํารุงรักษาเครือขายอินเตอรเน็ตใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
3. ควรพัฒนาสงเสริมงานโรงเรียนใหกาวหนาและทันสมัย สูงกวาสภาพในปจจุบัน 
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ลําดับที่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
34 โครงการจัดทําวารสารประจําป 4.77 0.43 มากที่สุด 95.40 100 โรงเรียน 

วังน้ําเขียว
พิทยาคม 

 ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
- โรงเรียนมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร และกิจกรรมโรงเรียนที่ทันสมัย ทันตอเหตุการณ และเปน 
  ปจจุบัน  
 ขอเสนอแนะ 
1. ควรจัดทําวารสารเปนประจําทุกภาคเรียน   
2. ควรเผยแพรขอมูลขาวสาร สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียน ชุมชน และฝายงานตางๆ   
 

35 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ 

3.74 0.52 มาก 74.80 100 โรงเรียน 
วังน้ําเขียว
พิทยาคม 

 ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนมีความรูและพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ  
2. ครูมีวัสดุอุปกรณ สื่อการเรียนรูที่เพียงพอตอการจัดการเรียนรู    
3. วัสดุอุปกรณ สื่อการเรียนรูมีอายุการใชงานที่ยาวนานข้ึน  
 ขอเสนอแนะ 
1. ควรใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนการสอนมากขึ้น   
2. ควรเสริมสรางแรงจูงใจและเจตคติตอวิชาภาษาอังกฤษ   
3. ควรจัดใหมีสื่อการเรียนรูอยางทั่วถึงทุกที่ 
 

36 โครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
(กิจกรรมจิตอาสาและกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน) 

4.23 0.80 มาก 84.60 150 โรงเรียน 
วังน้ําเขียว
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนรูจักการแบงปนและชวยเหลือสังคม  
2. นักเรียนมีความสามัคคี และเสียสละ    
3. ชุมชนมีความพึงพอใจในการออกไปทํากิจกรรมของนักเรียน  
 ขอเสนอแนะ 
- ชวงระยะเวลาในการทํากิจกรรมนอย   
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ลําดับที่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
37 โครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

(กิจกรรมปจฉิมนิเทศ) 
4.67 0.34 มากที่สุด 93.40 200 โรงเรียน 

วังน้ําเขียว
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอสถานศึกษา  
2. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมในระดับดีมาก    
3. นักเรียนเกิดความรัก ความสามัคคี สามารถทํางาน/รวมกิจกรรมเปนหมูคณะได  
 ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมลวงหนามากกวานี้   
2. นักเรียนควรแตงกายใหถูกระเบียบ   
3. ควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดกิจกรรมใหนานข้ึน 
 

38 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพื่อการทดสอบระดับชาติ 

4.26 0.85 มาก 85.20 160 โรงเรียน 
วังน้ําเขียว
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติสูงขึ้น  
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในแตละวิชาสูงขึ้น    
ขอเสนอแนะ 
1. นักเรียนควรใหความรวมมือในการติวโอเน็ตมากกวานี้   
2. ควรเพิ่มระยะเวลาในการติว จาก 2 สัปดาห เปน 4 สัปดาห   
 

39 โครงการพัฒนางานระบบดูแลชวยเหลอื
นักเรียน 

4.35 0.34 มาก 87.00 60 โรงเรียน 
วังน้ําเขียว
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. ครูมีความรูในการคัดกรอง การเฝาระวังพฤติกรรมและการดูแลชวยเหลือนักเรียนได 
2. ครู มีความรู ความเขาใจ ในระบบดูแลชวยเหลือเด็กวัยเรียน    
3. ครู สามารถใหการดูแลชวยเหลือเบื้องตนและสงตอตามระบบได 
4. ครูมีทักษะในการสื่อสารทางบวก และทัศนคติในการดูแลวัยรุน 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการอบรมเปนระยะๆเพื่อการพัฒนาตอไป 
2. ติดตามผลการคัดกรอง และแกปญหาอยางเปนระบบ 
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ลําดับที่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
40 โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพผูเรียน

เ พื่ อ ศึ ก ษ า ต อ แ ล ะ พั ฒ น า อ า ชี พ 
(กิจกรรมแนะแนวศึกษาตอ) 

4.34 0.72 มาก 86.80 100 โรงเรียน 
วังน้ําเขียว
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนและโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ไดรับการแนะแนวศึกษาตอ 
2. นักเรียนและโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ไดรับขอมูลขาวสารเรื่องการศึกษาตอ   
3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สามารถเลือก/ตัดสินในการเรียนตอ และการประกอบ 
    อาชีพ 
 ขอเสนอแนะ 
1. ตองการใหนักเรียนทุกคนใหความสําคัญกับการแนะแนวศึกษาตอ   
2. ตองการใหมีโครงการนี้ทุกๆ ป จะไดเปนแนวทางในการศึกษาตอของรุนนอง  
 

41 โครงการพัฒนากลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ    

4.80 0.10 มากที่สุด 96.00 100 โรงเรียน 
วังหมี

พิทยาคม 
ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียน รอยละ 100 เขารวมกิจกรรมและไดเรียนรูวัฒนธรรม ประเพณี ของประเทศเจาของภาษา 
2. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมไดแสดงความสามารถทางภาษาผานกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดขึ้น มีความสามารถในการ 
   คิดวิเคราะห มีทักษะในการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนวิชา 
   ภาษาอังกฤษ 
ขอเสนอแนะ 
- ตองการใหมีกิจกรรมนี้ทุกป 
 

42 โครงการซอมแซมบานพักครู 4.98 0.18 มากที่สุด 99.60 10 โรงเรียน 
วังหมี

พิทยาคม 
ผลลัพธจากการดาํเนินโครงการ 
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตการอยูอาศัยของคณะครูใหดีข้ึน 
2. พัฒนาระบบการปองกันความปลอดภัยในที่อยูอาศัย 
3. มีการจัดการ ดูแลรักษาอาคารสถานที่ใหเหมาะกับการอยูอาศัย 
ขอเสนอแนะ 
1. ตรวจสอบอาคารทีอ่ยูอาศัยที่มกีารกอสรางมาเปนเวลานาน 
2. ซอมแซมอาคารเรียนใหมสีภาพที่แข็งแรงเหมาะกับการอยูอาศัย 
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ลําดับที ่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
43 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

นักเรียน 
3.73 0.29 มาก 74.60 180 โรงเรียน 

วังหมี 
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โดยรวมของทุกขอรายการอยูในระดับมาก ในดานการ
วางแผนจัดกิจกรรมตามโครงการอยูในระดับ มาก ดานกิจกรรมตามวัตถุประสงคของโครงการอยูในระดับ มาก  
ขอเสนอแนะ 
1. หัวขอในการประเมินเหมาะและพอดีไมมากหรือนอยเกินไป 
2. หัวขอในการประเมินใชไดจริง 
3. การประเมินผลท่ีไดจากการอบรมในคร้ังนี้ควรนําไปปรับใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางดีและมี 
   ประสิทธิภาพ 

44 โครงการประชุมผูปกครองนักเรียน 3.94 0.27 มาก 78.80 180 โรงเรียน 
วังหมี 

พิทยาคม 
ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. เกิดความสัมพันธอันดีระหวางผูปกครองนักเรียนกับโรงเรียน 
2. ผูปกครองนักเรียนไดมีสวนรวมใหขอมูล ขอเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียน 
3. ผูปกครองไดมีโอกาสพบปะกับครูที่ปรึกษา ทําใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูปกครองนักเรียนอันเปนการ 
   แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ระหวางครูที่ปรึกษาและผูปกครองนักเรียน ซึ่งจะนําไปสูความรวมมือในการรวมกัน 
   สงเสริม พัฒนา ปองกัน และแกไขปญหาของนักเรียน 
ขอเสนอแนะ 
1. ใหโรงเรียนเขมงวดเรื่องการเรียน การใชโทรศัพทของนักเรียน 
2. ใหโรงเรียนกวดขันเรื่องพฤติกรรมของนักเรียนและแจงใหผูปกครองทราบเปนระยะ 

45 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.80 0.10 มากท่ีสุด 96.00 180 โรงเรียนวังหมี
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน และหนวยงานตาง ๆ 
2. นักเรียนไดเกิดการเรียนรูจากประสบการณจริง และสามารถถายทอดความรูได 
ขอเสนอแนะ 
- ใหโรงเรียนมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

46 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3.63 0.82 มาก 72.60 50 โรงเรียนวังหมี
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนที่เขารวมโครงการรับรู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดสูงขึ้น 
2. ครูสามารถพัฒนาจัดการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรจัดหางบประมาณมาสนับสนุนใหมากขึ้น 
2. ตองการใหมีกิจกรรมน้ีทุกป 
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ลําดับที่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
47 โครงการสงเสริมความเปนเลิศ 

ดานวิชาการ 
3.53 0.78 มาก 70.60 45 โรงเรียน 

วังหมี 
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. ครูนักเรียนไดรับประสบการณตรงจากการจัดกิจกรรม 
2. ครูนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมมีความความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในระดับดีมาก 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการกําหนดจัดกิจกรรมใหหลากหลาย 
2. ตองการใหมีกิจกรรมนี้ทุกป 

48 โครงการปจฉิมนิเทศ 4.75 0.15 มากที่สุด 95.00 45 โรงเรียน 
วังหมี 

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. ครูนักเรียนไดรับประสบการณตรงจากการจัดกิจกรรม 
2. ครูนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมมีความความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในระดับดีมาก 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการกําหนดจัดกิจกรรมใหหลากหลาย 
2. ตองการใหมีกิจกรรมนี้ทุกป 

49 โครงการกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 4.90 0.10 มากที่สุด 98.00 90 โรงเรียน 
วังหมี 

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. ครูนักเรียนไดรับประสบการณตรงจากการจัดกิจกรรม 
2. ครูนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมมีความความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในระดับดีมาก 
ขอเสนอแนะ 
1. การจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ทํางานเปนหมูคณะ 
2. ตองการใหมีกิจกรรมนี้ทุกป 

50 โครงการรณรงคปองกันยาเสพติด 4.80 0.10 มากที่สุด 96.00 180 โรงเรียน 
วังหมี 

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. ครูนักเรียนไดรับประสบการณตรงจากการจัดกิจกรรม 
2. ครูนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมมีความความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในระดับดีมาก 
3. นักเรียนมีความรวมมือในการทํางาน 
ขอเสนอแนะ 
1. การจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ทํางานเปนหมูคณะ 
2. ตองการใหมีกิจกรรมนี้ทุกป 
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ลําดับที่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
51 โ ค ร ง ก า ร ส ง เ ส ริ ม ศั ก ย ภ า พ ก า ร

ปฏิบัติงานและอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมครูและบุคคลากรทางการ
ศึกษา 

4.29 0.80 มาก 85.80  48 โรงเรียน
สะแกราช
ธวัชศึกษา 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูความสามารถเพิ่มขึ้น 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสัมพันธ แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณจากหนวยงานอื่น 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษานําความรูและประสบการณมาประยุกตใชในการพัฒนาโรงเรียน 
4. ครูและบุคลากรสามารถทํางานเปนทีม เสียสละ มุงมั่นในการปฏิบัติงาน 
ขอเสนอแนะ 
- ควรจัดทุกป เพื่อเปนการเติมเต็มประสบการณแกบุคลากรและเปนขวัญกําลังใจในการทํางาน 
 

52 โครงการสะแกราชบารซาร 4.56 0.70 มากที่สุด 91.20 50 โรงเรียน
สะแกราช
ธวัชศึกษา 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนรูจักการคิดวางแผนและดําเนินงานอยางเปนระบบ 
2. นักเรียนมีความกลาคิดกลาตัดสินใจเลือกซื้อสินคามาจําหนาย 
3. นักเรียนภาคภูมิใจในรายไดที่หาดวยตนเอง 
4. นักเรียนมีความกระตือรือรนตอหนาที่มีความรับผิดชอบ 
ขอเสนอแนะ 
- ควรมีการจัดกิจกรรมแบบนี้ทุกปใหตอเนื่องและขยายเวลาในการจัดกิจกรรมใหมากขึ้น 
 

53 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมที่พึงประสงคของนักเรียน 

4.62 0.57 มากที่สุด 92.40 80 โรงเรียน
สะแกราช
ธวัชศึกษา 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนมีความประพฤติที่เหมาะสมเปนที่ยอมรับของสังคม 
2. นักเรียนมีความตระหนัก มีความภูมิใจในประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ 
3. นักเรียนไดแสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ 
4. นักเรียนรูจักการเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวมและใหความรวมมือในการดําเนินงานรวมกับผูอื่น  
ขอเสนอแนะ 
- ควรมีการจัดกิจกรรมแบบนี้ทุกปใหตอเนื่อง 
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ลําดับที่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
54 โครงการพัฒนาการเรียนรูสูประชาคม

อาเซียน 
4.65 0.53 มากที่สุด 93.00 50 โรงเรียน

สะแกราช
ธวัชศึกษา 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนไดรับการสงเสริมและสนับสนุนความเปนเลิศในกลุมสาระการเรียนรูที่นักเรียนไดรวมเขาคาย 
2. นักเรียนไดเรียนรูการอยูรวมกันในสังคม การทํางานเปนทีม และสรางองคความรูดวยตนเอง 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการจัดกิจกรรมแบบนี้ทุกปใหตอเนื่อง 
2. ควรเพิ่มเวลาในการจัดคาย 

55 โครงการประชุมผูปกครองนักเรียน 4.51 0.72 มากที่สุด 90.20 200 โรงเรียน
สุขไพบูลย
วิริยะวิทยา 

ผลลัพธจากการดําเนินการ 
1. ผูปกครอง และขาราชการครู แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเสนอแนะทางและวิธีการตาง ๆ รวมกัน 
2. ครูผูปกครองไดรับทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียน 
ขอเสนอแนะ 
1. ตองการใหผูอํานวยการโรงเรียนรับปากวาจะดูแลนักเรียนใหดี ก็ดีใจและอบอุนใจมากกวาเดิม 
2. ตองการใหดูแลนักเรียนใหมากขึ้น 
3. เวลาที่นักเรียนทําการสอบแขงขันหรือทํากิจกรรมตางๆที่โรงเรียนจัดกิจกรรม ตองการใหทางโรงเรียนแจงเวลา 
   ใหผูปกครองทราบและเวลากลับใหทางโรงเรียนไปสงดวยเพื่อความปลอดภัยของเด็กดวย 
4. ผูปกครองยังไมกลาที่จะเสนอแนะเพราะยังเปนการเปลี่ยนผูอํานวยการโรงเรียนคนใหม 
5. ตองการประชุมผูปกครองตอไปจะไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
 

56 โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 4.64 0.62 มากที่สุด 92.80 130 โรงเรียน
สุขไพบูลย
วิริยะวิทยา 

ผลลัพธจากการดําเนินการ 
1. ครูที่ปรึกษารูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 
2. ครูที่ปรึกษาคัดกรองนักเรียนของตนเอง 
3. นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาและสงเสริมตามศักยภาพของนักเรียน 
ขอเสนอแนะ 
1. ตองการใหนักเรียนไดทุนเรียนทุกป 
2. ตองการใหชวยสนับสนุนนักเรียนยากจนไมมีเงินเรียนตอ 
3. ชอบกิจกรรมที่ครูออกเยี่ยมบานมาก 
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ลําดับที่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
57 โครงการนอมวันทา บูชาครู 4.63 0.67 มากที่สุด 92.60 115 โรงเรียนสขุ

ไพบูลย
วิริยะวิทยา 

ผลลัพธจากการดําเนินการ 
1. นักเรียนไดมีโอกาสแสดงกตเวทิตาตอครู – อาจารย 
2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอ ประเพณี วัฒนธรรม ของไทย 
3. เกิดสัมพันธภาพ ความรักความสามัคคี ระหวางนักเรียนและครู 
ขอเสนอแนะ 
1. การจัดพานนอมวันทา บูชาครู สวยงามมาก 
2. นักเรียนมีตองการเปนครู 
3. รักครูทุกคน 

58 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน 

4.68 0.66 มากที่สุด 93.60 110 โรงเรียนสขุ
ไพบูลย
วิริยะวิทยา 

ผลลัพธจากการดําเนินการ 
1. นักเรียนไดตระหนักถึง คุณธรรมจริยธรรม ในดานตาง ๆ 
2. นักเรียนสามารถนําความรูในเรื่อง คุณธรรม จริยธรรมไปประยุกตใชในชีวิตประวันได 
ขอเสนอแนะ 
1. ชอบการอบรมมาก 2. อบรมธรรมะสนุกมาก 3. ควรจัดใหอบรมทุกป 

59 โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 4.56 0.75 มากที่สุด 91.20 180 โรงเรียนสขุ
ไพบูลย
วิริยะวิทยา 

ผลลัพธจากการดําเนินการ 
1.  นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2560  เห็นความสําคัญของการศึกษาตอใน 
    ระดับที่สูงขึ้น   
2. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนสุขไพบูลยวิริยะวิทยา เขาศึกษาตอในโรงเรียนสุขไพบูลยวิริยะวิทยา  
    เพิ่มมากขึ้น  
3. นักเรียนเห็นคุณคา และศักยภาพของตนเอง สามารถนําความสามารถที่มีอยูไปใชในทางสรางสรรค เพื่อ 
    ประโยชนตอตนเองและสังคม 
4.  นักเรียนสามารถทํางานรวมกันเปนกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
5.  ลูกเสือสามัญรุนใหญ โรงเรียนสุขไพบูลยวิริยะวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 ไดปฏิบัติกิจกรรมกลางแจง 
    รวมกับหมูคณะ   ตามวิธีการของกิจกรรมลูกเสืออยางแทจริง 
6.  ลูกเสือสามัญรุนใหญ โรงเรียนสุขไพบูลยวิริยะวิทยา  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 รูจักวิธีการดําเนินชีวิตรวมกับ 
    ผูอื่น ในชีวิตประจําวัน ไดอยางมีความสุข 
7. ลูกเสือสามัญรุนใหญ โรงเรียนสุขไพบูลยวิริยะวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 เกิดการเรียนรูเกี่ยวกับ 
   คุณธรรมจริยธรรมในเรื่องของ ความสามัคคี การเอื้อเฟอเผื่อแผ การตรงตอเวลา การเสียสละ และอื่น ๆ    
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8. ลูกเสือสามัญรุนใหญ โรงเรียนสุขไพบูลยวิริยะวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 สอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุน   
    ใหญไดอยางนอย 6 วิชา 
9. นักศึกษาวิชาทหารสอบเลื่อนช้ันและจบหลักสูตรทุกนาย 
10. พบปะผูปกครองและนักเรียนในเขตพื้นที่บริการในการสรางความสัมพันธที่ดีและใหความรูเกี่ยวกับบริบทใน 
     การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสุขไพบูลยวิริยะวิทยา 
 
ขอเสนอแนะ 
1. มีฐานนอยควรใหมีฐานเพิ่ม และมีความตื่นเตนมากกวานี้ 
2. ระยะเดินทางไกลใหเพิ่มมากขึ้น 
3. ตองการใหจัดกิจกรรมเขาคายลูกเสือเพิ่มอีกครั้ง 
4. รอบกองไฟมีสีสันมากกวาน้ี เพิ่มเวลาเลนรอบกองไฟ และมีเพลงสนุกใหเตน 
5. ใหนําโทรศัพทไปเขาคายได 
 
ลําดับที ่ โครงการ คา 

เฉลี่ย 
คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
60 โคร งการป จฉิมนิ เทศและมอบใบ

ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร แ ก นั ก เ รี ย น ชั้ น
มั ธยมศึกษาปที่  3และนัก เรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 6 

4.56 0.60 มากที่สุด 91.20 100 โรงเรียน
อรพิมพ
วิทยา 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนที่กําลังจะสําเร็จการศึกษารูถึงแนวทางการประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา 
2. นักเรียนมีความพรอมในการกาวสูวิชาชีพและศึกษาตอ 
ขอเสนอแนะ 
1. ตองการใหมีการจัดกิจกรรมแบบนี้ทุกๆป 
2. กิจกรรมนี้ทําใหนักเรียนและคณะครูเกิดความสัมพันธที่ดีตอกัน 
3. กิจกรรมนี้ทําใหนักเรียนไดตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา 
 

61 โครงการพัฒนางานแนะแนว 4.47 0.70 มาก 89.40 100 โรงเรียน
อรพิมพ
วิทยา 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการ ดานการแนะแนว ใหคําปรึกษา 
2. ผูเรียนมีทักษะชีวิต มีทักษะกระบวนการทํางานเปนทีม สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 
ขอเสนอแนะ 
1. ตองการใหมีการจัดกิจกรรมแบบนี้ทุกๆป 
2. กิจกรรมนี้ทําใหนักเรียนและคณะครูเกิดความสัมพันธที่ดีตอกัน 
3. กิจกรรมนี้ทําใหนักเรียนไดตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา 
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ลําดับที ่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
62 โครงการประชุมผูปกครอง ภาคเรียนที่ 

2 ปการศึกษา 2560 
4.57 0.70 มากที่สุด 91.40 300 โรงเรียน

อรพิมพ
วิทยา 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนและผูปกครองไดรับทราบขอมูลขาวสารตาง ๆ ของโรงเรียน 
2. โรงเรียนไดรับทราบขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจากผูปกครองในการพัฒนาโรงเรียน 
3. เกิดสัมพันธภาพระหวางบานกับโรงเรียน นํามาซึ่งความรวมมือในการดูแลปกครองนักเรียน และการพัฒนา 
   โรงเรียน  
ขอเสนอแนะ 
- ตองการใหคงกิจกรรมนี้ตอไปเพื่อเปนชองในการสื่อสารระหวางโรงเรียนและผูปกครอง 

63 โค ร ง ก า ร พัฒ นาก า ร เ รี ย น รู เ พื่ อ
การศึกษาตลอดชีวิตและการประกอบ
อาชีพตามแนวปรัชญา เศรษฐกิ จ
พอเพียง 

4.09 0.70 มาก 81.80 100 โรงเรียน
อรพิมพ
วิทยา 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนมีความรูและทักษะกระบวนการคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น 
2. นักเรียนมีทักษะในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม อยูภายใต ความ 
   พอประมาณ ความมีเหตุมีผล การมีภูมิคุมกันที่ดี และที่สําคัญตองมีความรูคูคุณธรรม เปนกรอบแนวทางในการ 
   ดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพตอไป 

64 โครงการโรงเรียนพอเพียง (จัดการขยะ
เพื่อสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการภายใน
โรงเรียน) 

4.06 0.50 มาก 81.20 215 โรงเรียน
อรพิมพ
วิทยา 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. ครูมีความรูและสามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนได 
2. สถานศึกษามีแหลงเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 12 ฐานการเรียนรู 
3. นักเรียนสามารถเรียนรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการกับ 8 กลุมสาระการเรียนรู และเรียนรูตามฐาน 
    การเรียนรูได 

65 โครงการเขาคายพักแรมลูกเสือ-เนตร
นารี 

4.13 0.70 มาก 84.00 160 โรงเรียน
อรพิมพ
วิทยา 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1.  นักเรียนที่เขารวมกิจกรรม มีวินัย เขมแข็ง อดทน เสียสละ และมีความรับผิดชอบ 
2.  นักเรียนที่เขารวมกิจกรรม มีอปุนิสัยที่ดีตามแนวทางของกฎและคําปฏิญาณ 
3.  นักเรียนที่เขารวมกิจกรรม มีความเปนผูนําผูตามที่ดี 
 





90 
 

ลําดับที ่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
66 โครงการกิจกรรมสรางสรรค 4.20 0.62 มาก 84.00 100 โรงเรียนอร

พิมพวิทยา 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมดานการมีวินัย ความสามัคคี มีน้ําใจและการทํางานเปนทีม 
2. นักเรียนมีจิตสาธารณะในการทําประโยชนตอสวนรวมมากขึ้น 

67 โครงการนักศึกษาวิชาทหาร 4.07 0.70 มาก 81.40 100 โรงเรียนอร
พิมพวิทยา 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักศึกษาวิชาทหารที่เขารวมโครงการมีการพัฒนาตนเองดานระเบียบวินัย  เปนผูนํา  รูหนาที่  มีความ 
   รับผิดชอบ  มีความรักผิดชอบ  และมีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย 
2. นักศึกษาวิชาทหารที่เขารวมโครงการมีการแลกเปลี่ยนความคิด และประสบการณซึ่งกันและกัน รูจักการปรับตัว 
   ใหเขากับผูอื่น รวมทั้งเกิดความสัมพันธที่ดีตอกัน 

68 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (O - net) 

4.32 0.70 มาก 86.40 120 โรงเรียนอร
พิมพวิทยา 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนมีความพรอมดานวิชาการ และตระหนักเห็นถึงความสําคัญ ในการประเมินผลระดับชาติ (O - net) 
2. ผลการประเมินระดับชาติ  (O - net) สูงขึ้นจากเดิม 
ขอเสนอแนะ 
- ควรเพิ่มระยะเวลาในการติวนักเรียนใหมีความพรอมมากขึ้น 

69 โครงการ/กิจกรรมแขงขันกีฬาภายใน 4.42 0.70 มาก 88.40 174 โรงเรียนอร
พิมพวิทยา 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนมีศักยภาพทางดานการกีฬา  สงเสริมการใชเวลาวางใหเกิด ประโยชนและหางไกลยาเสพติด   
2. นักเรียนไดพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ใหรูแพ  รูชนะ รูอภัย      
3. นักเรียนไดแสดงออกถึงความสามารถในดานการกีฬา และพัฒนาคุณของการกีฬาในระดับทองถิ่น  และในระดับ 
   ที่สูงขึ้น     

70 โครงการสัปดาหภาษาอังกฤษและวัน
คริสตมาส 

4.10 0.41 มาก 82.00 188 โรงเรียนอร
พิมพวิทยา 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนไดรับการสงเสริมทางดานทักษะการใชภาษาและกลาแสดงออก 
2. นักเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานนันทนาการและมีความมั่นใจ 
3. นักเรียนไดเรียนรูประเพณี และวัฒนธรรมในวันคริสตมาสและวันข้ึนปใหม 
ขอเสนอแนะ 
- ควรมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย 
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ลําดับที่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
71 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษา (คาปจจัยพื้นฐาน
สําหรับนักเรียนยากจน) 

4.40 0.82 มาก 88.00 120 โรงเรียน
กฤษณา
วิทยา 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
- นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนที่มีฐานะยากจนไดรับการสนับสนุนคายานพาหนะมาโรงเรียนและคาอาหาร 
  กลางวัน เกิดความพรอมตอการเรียนรู 
ขอเสนอแนะ 
- ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเนื่องจากนักเรียนที่มีฐานะยากจนมีมากกวา 30%       
                                                                                                                                                                                                                                                          

72 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอนรายหัว) 

4.40 0.82 มาก 88.00 120 โรงเรียน
กฤษณา
วิทยา 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. ผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
2. สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ 
 

73 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษา (คากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียน) 

4.33 1.05 มาก 86.60 173 โรงเรียน
กฤษณา
วิทยา 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค 
2. ผูเรียนมีทักษะในการใชชีวิต 
3. ผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค และกลาแสดงออกในทางที่ถูกตอง 
ขอเสนอแนะ 
- ควรจัดกิจกรรมรวมกับสถานศึกษาอื่น/หนวยงานอื่น เพื่อใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูในมุมมองที่ 
  หลากหลาย 

74 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาอุปกรณการ
เรียน) 

4.45 0.75 มาก 89.00 173 โรงเรียน
กฤษณา
วิทยา 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนทุกคนไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณการเรียน 
2. ลดภาระคาใชจายของผูปกครองในการดูแลบุตรหลาน 
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ลําดับที่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
75 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษา (คาใชจายในการ
พัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน) 

4.05 0.73 มาก 81.00 174 โรงเรียน
กฤษณา
วิทยา 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. สถานศึกษามีการพัฒนาแหลงเรียนรูใหพรอมตอการเรียนรูอยูเสมอ 
2. ชุมชนเกิดความเชื่อมั่นและเปนที่ยอมรับ 
3. ครูและนักเรียนมีความสุขในการเรียนการสอน 
 

76 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใชจายในการ
พัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน) 

3.99 1.38 มาก 79.80 178 โรงเรียน
กฤษณา
วิทยา 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. ผูเรียนไดมีแหลงศึกษาหาความรูนอกจากในชั้นเรียน 
2. ผูเรียนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
3. สถานศึกษามีความพรอมในการจัดการศึกษา 
ขอเสนอแนะ  
- ควรจัดหาสื่อเพิ่มเติมในรูปแบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส ใหเกิดการเรียนรูที่ทันสมัย 

77 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใชจายในการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา) 

4.28 0.99 มาก 85.60 18 โรงเรียน
กฤษณา
วิทยา 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลและทองถิ่นอยูเสมอ 
2. ผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
3. ผูเรียนสามารถนําความรูไปตอยอดและอยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุขเมื่อจบการศึกษา 

78 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ
บ ริ ห า ร ส ถาน ศึ กษา  ( ค า ใ ช จ า ย
อินเตอรเน็ตโรงเรียน) 

4.29 1.05 มาก 85.80 178 โรงเรียน
กฤษณา
วิทยา 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. สถานศึกษามีอินเตอรเน็ตความเร็วสูงพรอมตอการเรียนรูในยุคดิจิทัล 
2. ผูเรียนเกิดการเรียนรูที่หลากหลายและสามารถเรียนรูดวยตนเองเกิดทักษะหลากดาน 
3. ครูมีสัญญาณอินเตอรเน็ตศึกษาคนควาสามารถผลิตสื่อและนวัตกรรมตางๆไดงายขึ้น 
ขอเสนอแนะ 
- ควรปรับปรุงระบบสัญญาณใหพรอมอยูเสมอเพราะมีติดขัดเนื่องจากระยะทางและสภาพอากาศที่ไมเอื้ออํานวย 
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ลําดับที่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
79 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษา (คาใชจายในการ
รณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา) 

3.91 1.09 มาก 78.20 170 โรงเรียน
กฤษณา
วิทยา 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. ผูเรียนไดรับความรูและปองกันภัยยาเสพติดจากสังคมได 
2. สถานศึกษาและชุมชนหางไกลยาเสพติด 
ขอเสนอแนะ 
- ควรประสานสัมพันธกับหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนใหมากขึ้นเพื่อเปนเกาะปองกันจากภายนอก 
 

80 โครงการคาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

4.70 0.48 มากที่สุด 94.00 100 โรงเรียน 
เขาใหญ
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ                             
1. นักเรียนไดรับคาใชจายสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแตระดับชั้น ม.1-6                               
2. การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ           
3. ผูปกครองมีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนเขาใหญพิทยาคม 
ขอเสนอแนะ                                                 
1. งบประมาณเขามาลาชากวากําหนดทําใหการบริหารจัดการขาดสภาพคลอง                               
2. การดําเนินงานไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว 
 

81 โครงการปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คาอาหารและพาหนะ 

4.90 0.32 มากที่สุด 98.00 90 โรงเรียน 
เขาใหญ
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ                            
1. นักเรียนยากจนไดรับเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่นคาปจจัยพื้นฐานนักเรียน 
    ยากจน                                              
2. นักเรียนยากจนสามารถจัดหาปจจัยพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิต                                    
3. นักเรียนยากจนไดรับโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น                                             
ขอเสนอแนะ                                                 
1. งบประมาณเขามาลาชากวากําหนดทําใหการบริหารจัดการขาดสภาพคลอง                               
2. การดําเนินงานไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว 
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ลําดับที่ โครงการ คา 

เฉลี่ย 
คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
82 โครงการสนับสนุนการใชอินเตอรเน็ตใน

โรงเรียน 
4.20 0.79 มาก 84.00 80 โรงเรียน 

เขาใหญ
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ                            
1. ครู นักเรียน มีความรูความเขาใจและสามารถสืบคนขอมูลบนระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตได 
   อยางมีประสิทธิภาพ                                       
2. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการใชอินเตอรเน็ตภายในโรงเรียน                                                     
3. การจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองผูเรียน 
ขอเสนอแนะ                                                 
1. ระบบเครือขายอินเตอรเน็ตยังขาดความมีเสถียรภาพ  2. มีขอจํากัดในการเขาใชระบบอินเตอรเน็ต 
 

83 โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 4.20 0.63 มาก 84.00 100 โรงเรียน 
เขาใหญ
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ                             
1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนเขารวมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี                                           
2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายเขารวมกิจกรรมรักษาดินแดนและบําเพ็ญประโยชน                           
3. นักเรียนช้ัน ม.1 – 6 เขารวมกิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรียนนอกสถานที่                         
ขอเสนอแนะ                                                 
1. งบประมาณเขามาลาชากวากําหนดทําใหการบริหารจัดการขาดสภาพคลอง                               
2. การดําเนินงานไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว 
 

84 โครงการการใชแหลงเรียนรูและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

4.40 0.70 มาก 88.00 50 โรงเรียน 
เขาใหญ
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ                             
1. นักเรียนไดศึกษาเรียนรูและหาประสบการณจากแหลงเรียนรูในทองถิ่น                                      
2. โรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธที่ดีตอกัน              
3. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในภูมิปญญาและรักถิ่นกําเนิด 
ขอเสนอแนะ                                                
1. งบประมาณเขามาลาชากวากําหนดทําใหการบริหารจัดการขาดสภาพคลอง                              
2. ปราชญชาวบานที่มีความรูยังมีไมเพียงพอ 
3. ขาดความตอเนื่องของการดําเนินกิจกรรม 
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ลําดับที่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา S.D 
 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

85 โครงการพัฒนาหองสมุด 4.20 0.63 มาก 84.00 50 โรงเรียน 
เขาใหญ 
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ                              
1. หองสมุดเพียงพอตอการสืบคนขอมูลของนักเรียน     
2. หองสมุดโรงเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนของนักเรียน                                                    
3. นักเรียนมีความรูความสามารถในการอานและการสืบคนขอมูลจากหองสมุดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ขอเสนอแนะ                                                                                                             
1. งบประมาณเขามาลาชากวากําหนดทําใหการบริหารจัดการขาดสภาพคลอง                              
2. ขอจํากัดของการใชงบประมาณที่ไมสอดคลองตอความตองการของโรงเรียน 
3. การจัดสรรงบประมาณควรดําเนินการใหเร็วขึ้นเพื่อที่จะใหดําเนินการทันทวงที 

86 โครงการปรับปรงุและพฒันา
หลักสูตรสถานศึกษา 

4.50 0.85 มาก 90.00 100 โรงเรียน 
เขาใหญ 
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ                                                                                        
1. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุมสาระตามความเปลี่ยนแปลงทางดานวิชาการ สังคม เศรษฐกิจ และ 
    เทคโนโลยี   
2. สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมและตอบสนองตอความตองการของผูเรียน                      
3. สถานศึกษามีการจัดทําหลักสูตรธรรมชาติศึกษากับปาเขาใหญ 
ขอเสนอแนะ                                                                                                             
1. ความพรอมของบุคลากรที่มีอยูอยางจํากัด               
2. บุคลากรยังขาดความรูในเรื่องของของการจัดทําหลักสูตร 
3. ระยะเวลาที่มีอยูอยางจํากัด 

87 โครงการคาใชจายในการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการ
พัฒนาทองถิ่น (SBMLD) 

3.90 0.74 มาก 78.00 90 โรงเรียน 
เขาใหญ 
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ                                                                                        
1. สงเสริมความเปนเลิศทางงดานดนตรี (กีตาร)           
2. สงเสริมความเปนเลิศดานอาหารไทย                   
3. สงเสริมความเปนเลิศดานวอลเลยบอล                  
4. สงเสริมความเปนเลิศดานคอมพิวเตอร      
5. สงเสริมความเปนเลิศดานงานประดิษฐ 
ขอเสนอแนะ                                               
1. งบประมาณเขามาลาชากวากําหนดทําใหการบริหารจัดการขาดสภาพคลอง                             
2. ขาดบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะดาน               
3. ควรจัดสรรงบประมาณใหสถานศึกษาตนภาคเรียนเพื่อที่จะทันดําเนินการ 
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ลําดับที่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
88 โครงการ เด็ก ข.พ. รุนใหมหางไกลยา

เสพติด (รณรงคปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา) 

4.20 0.63 มาก 84.00 120 โรงเรียน 
เขาใหญ
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ                                                                                        
1. รณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน       
2. อบรมนักเรียนใหมีความตระหนักในเรื่องของโทษยาเสพติด                                                       
3. สรางแกนนําและเครือขายนักเรียนในสถานศึกษาในการรณรงคประชาสัมพันธปองกันยาเสพติด 
ขอเสนอแนะ                                                                                                             
1. งบประมาณประมาณมีอยูอยางจํากัด                     
2. บุคลากรไมเพียงพอ 
3. ขาดการประชาสัมพันธ 
 
ลําดับที่ โครงการ คา 

เฉลี่ย 
คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
89 โ ค ร ง ก า ร ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค ภ า ย ใ น

สถานศึกษา 
4.80 0.42 มากที่สุด 96.00 30 โรงเรียน 

เขาใหญ
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ                             
1. โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน                                 
2. การบริหารจัดการสถานศึกษามีประสิทธิภาพ  
3. ครูบุคลากรและนักเรียนมีความพึงพอใจ                 
ขอเสนอแนะ                                                
1. งบประมาณเขามาลาชากวากําหนดทําใหการบริหารจัดการขาดสภาพคลอง                               
2. การดําเนินงานไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว         
3. งบประมาณไมเพียงตอการดําเนินการจริง 
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ลําดับที ่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
90 โครงการสนับสนุนการใชยานพาหนะ

และจักรกลโรงเรียน 
4.90 0.32 มากที่สุด 98.00 100 โรงเรียน 

เขาใหญ
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ                                                                                        
1. โรงเรียนมีระบบการใชงานดานยานพาหนะในโรงเรียนมีความคลองตัว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ    
2. นักเรียนไดรับบริการจากการใชยานพาหนะในการเดินทาง                                                      
3. ครู นักเรียนมีความพึงพอใจตอการใชยานพาหนะโรงเรียน 
ขอเสนอแนะ                                                                                                             
1. งบประมาณมีอยางจํากัด                                 
2. การดําเนินงานไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว 
 

91 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนกลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย 

4.20 0.79 มาก 84.00 100 โรงเรียน 
เขาใหญ
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ                                                                                        
1. จัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย ม.1- ม.6 อยางมีประสิทธิภาพ 
2. นักเรียนมีความรูความเขาใจสามารถอานออกเขียนได  
3. นักเรียนมีสุนทรียภาพทางดานภาษาและมีความสนใจ และเจตคติที่ดีตอวิชาภาษาไทย            
ขอเสนอแนะ                                                                                                             
1. งบประมาณเขามาลาชากวากําหนดทําใหการบริหารจัดการขาดสภาพคลอง                                      
2. การดําเนินงานไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว 
 

92 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนกลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

4.20 0.63 มาก 84.00 100 โรงเรียน 
เขาใหญ
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ                                                                                        
1. จัดการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร ม.1 – ม.6 อยางมีประสิทธิภาพ 
2. ครูจัดการเรียนการสอนไดเหมาะสมและหลากหลาย 
3. ผูเรียนเกิดการเรียนรูมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ 
ขอเสนอแนะ                                                                                                             
1. งบประมาณเขามาลาชากวากําหนดทําใหการบริหารจัดการขาดสภาพคลอง                                      
2. การดําเนินงานไมเปนไปตามแผนที่กําหนด 
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ลํา 
ดับที่ 

โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
93 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนกลุม

สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 

4.20 0.63 มาก 84.00 100 โรงเรียน 
เขาใหญ
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. จัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาตางประเทศ ม.1 - ม.6 อยางมีประสิทธิภาพ 
2. ครูจัดการเรียนการสอนไดเหมาะสมและหลากหลาย 
3. ผูเรียนเกิดการเรียนรูมีทักษะกระบวนการฟง พูด อาน เขียน ที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ 
ขอเสนอแนะ                                                 
1. งบประมาณเขามาลาชากวากําหนดทําใหการบริหารจัดการขาดสภาพคลอง                               
2. การดําเนินงานไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว 
3. ควรมีโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสถานศึกษาใกลเคียง 
 

94 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนกลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

4.20 0.63 มาก 84.00 100 โรงเรียน 
เขาใหญ
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. จัดการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1 – ม.6 อยางมีประสิทธิภาพ 
2. ครูจัดการเรียนการสอนไดเหมาะสมและหลากหลาย 
3. ผูเรียนเกิดการเรียนรูมีคุณลักษณะอันพึงประสงคมีจิตสาธารณะและดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข 
ขอเสนอแนะ                                                                                                             
1. งบประมาณเขามาลาชากวากําหนดทําใหการบริหารจัดการขาดสภาพคลอง                                     
2. การดําเนินงานไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว       
3. ควรมีการเขาคายอบรมพัฒนาจิตใจทุกปการศึกษา 
 

95 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนกลุม
สาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

4.50 0.85 มาก 90.00 150 โรงเรียน 
เขาใหญ
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ    
1. จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1- ม.6 อยางมีประสิทธิภาพ 
2. ครูจัดการเรียนการสอนไดเหมาะสมและหลากหลาย 
3. ผูเรียนเกิดการเรียนรูทางดานการงานและอาชีพและเทคโนโลยี สามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข    
ขอเสนอแนะ                                                                                                             
1. งบประมาณเขามาลาชากวากําหนดทําใหการบริหารจัดการขาดสภาพคลอง                                      
2. การดําเนินงานไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว 
3. ขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถดานการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
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ลํา 
ดับที่ 

โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
96 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนกลุม

สาระการเรียนรูศิลปะ 
3.90 0.74 มาก 78.00 90 โรงเรียน 

เขาใหญ
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. จัดการเรียนการสอนในรายวิชาศิลปะ ม.1 - ม.6 อยางมีประสิทธิภาพ 
2. ครูจัดการเรียนการสอนไดเหมาะสมและหลากหลายสงเสริมศักยภาพผูเรียนไดอยางเต็มความสามารถของ 
   ผูเรียน 
3. ผูเรียนเกิดการเรียนรูทางดานศิลปะและดนตรี มีสุนทรียภาพสามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข 
ขอเสนอแนะ                                                                                                             
1. งบประมาณเขามาลาชากวากําหนดทําใหการบริหารจัดการขาดสภาพคลอง                                      
2. การดําเนินงานไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว              
3. ขาดบุคลากรดานศิลปะและดนตรี                                                                      

97 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนกลุม
สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

4.20 0.63 มาก 84.00 100 โรงเรียน 
เขาใหญ
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. จัดการเรียนการสอนในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 - ม.6  อยางมีประสิทธิภาพ 
2. ครูจัดการเรียนการสอนไดเหมาะสมและหลากหลายสงแสริมศักยภาพผูเรียนไดอยางเต็มความสามารถ 
3. ผูเรียนเกิดการเรียนรูทางดานกีฬา มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงสมบูรณ มีสุนทรียภาพทางดานกีฬาสามารถดําเนิน
ชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข  
ขอเสนอแนะ                                                                                                             
1. งบประมาณเขามาลาชากวากําหนดทําใหการบริหารจัดการขาดสภาพคลอง                                     
2. การดําเนินงานไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว 
3. บุคลากรมีจํานวนจํากัดและสถานที่ไมเอื้อ                                                                                 

98 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนอาคารสถานที่
และสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู 

4.80 0.42 มากที่สุด 96.00 90 โรงเรียน 
เขาใหญ
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. โรงเรียนมีอาคารสถานที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอน 
2. ครู นักเรียน ชุมชน มีความพึงใจในการปรับปรุงภูมิทัศนในโรงเรียน 
3. อาคารสถานที่มีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน 
ขอเสนอแนะ                                                                                                             
1. งบประมาณเขามาลาชากวากําหนดทําใหการบริหารจัดการขาดสภาพคลอง                                      
2. การดําเนินงานไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว 
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ลํา 
ดับที่ 

โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
99 โคร งการพัฒนาระบบ เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
เรียนรู 

4.10 0.74 มาก 82.00 80 โรงเรียน 
เขาใหญ
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. โรงเรียนมีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตอบสนองการเรียนเรียนของผูเรียน 
2. การบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ 
3. ครู นักเรียน มีความพึงพอใจตอการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู 
ขอเสนอแนะ                                                                                                             
1. งบประมาณเขามาลาชากวากําหนดทําใหการบริหารจัดการขาดสภาพคลอง                                      
2. การดําเนินงานไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว 
3. ขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถดานเทคโนโลยี 
 

100 โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 4.41 0.06 มาก 88.20 100 โรงเรียน 
คลองไผ
วิทยา 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนผานการประเมินกิจกรรมคายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีตามหลักสูตร 
2. นักเรียนไดรับความรูและมีความสุขในการทํากิจกรรม 
ขอเสนอแนะ 
1. คณะครูควรรวมกิจกรรมใหครบตามวันเวลาที่กําหนด 
2. ทีมวิทยากรควรมีความรูดานลูกเสือ และแทรกองคความรูในดานลูกเสือและดานคุณธรรมใหกับนักเรียน 
 

101 โครงการพัฒนางานกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน (กิจกรรมงานปจฉิมนิเทศ) 

4.13 0.22 มาก 82.60 50 โรงเรียน 
คลองไผ
วิทยา 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนมีความผูกพันธ มีสัมพันธภาพที่ดีกับครูและโรงเรียน 
2. นักเรียนเกิดขวัญและกําลังใจที่ดีในการทํากิจกรรม พรอมที่จะไปศึกษาตอหรือประกอบอาชีพ 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรจัดสรรงบประมาณใหมากกวานี้ 
2. ควรมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการชี้แนะแนวทางและใหความรูแกนักเรียน 
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ลําดับที ่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
102 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนน

ผู เรียนเปนสําคัญ (กิจกรรมแขงขัน
ทักษะกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ
และวันคริสตมาส) 

4.28 0.82 มาก 85.60 190 โรงเรียน 
คลองไผ
วิทยา  

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
2. นักเรียนเกิดไดฝกทักษะการฟง พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษ 
3.  นักเรียนไดเขารวมกิจกรรมและเขาใจวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
ขอเสนอแนะ  
– ควรจัดสรรงบประมาณใหมากกวานี ้
 

103 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนน
ผู เรียนเปนสําคัญ (กิจกรรมแขงขัน
ทักษะกลุมสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี) 

4.19 0.83 มาก 83.80 100 โรงเรียน 
คลองไผ
วิทยา  

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนมีไดฝกปฏิบัติจริง และไดเขารวมแขงขันทักษะกลุมสาระ 
2. นักเรียนไดเกิดทักษะในการทํางาน และไดนําเสนอผลงานจากการเขารวมกิจกรรม 
3. นักเรียนไดรูจักหลักการทํางานและครูมีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
ขอเสนอแนะ 
1. ชวงเวลาในการแขงขันมีนอยเกินไป     
2. ควรมีกิจกรรมที่หลากหลาย 

104 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอม 

4.20 0.93 มาก 84.00 100 โรงเรียน 
คลองไผ
วิทยา  

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. มีอาคารสถานที่ หองเรียน หองสํานักงานที่สวยงาม ปลอดภัย 
2. มีภูมิทัศนที่สวยงาม 
3. บุคลากรโรงเรียนคลองไผวิทยาไดใชสถานที่อยางเพียงพอ 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอและมากกวานี้ 
2. ควรมีบุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบ 
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ลําดับที ่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
105 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

โดยใชสถานศึกษาเปนฐาน 
4.71 0.49 มากที่สุด 94.20 40 โรงเรียน 

ปากชอง 2  
ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
- คณะครูเขาใจขั้นตอนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดวยวงจรคุณภาพเดิม 
ขอเสนอแนะ 
- ควรมีการจัดกิจกรรมตอเนื่อง 

106 โคร งการหอ ง เ รี ยนธรรมชาติ ตาม
พระราชดําริ 

4.71 0.49 มากที่สุด 94.20 60 โรงเรียน 
ปากชอง 2  

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
- ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษธรรมชาติ อนุรักษปา และน้ํา รูจักวิธีการดูแลปาไม การใชน้ําอยางรูคุณคา 
ขอเสนอแนะ 
- ขยายผลการจัดกิจกรรมสูนักเรียนและชุมชน สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในพื้นที่ใกลเคียงโรงเรียน 
 

107 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

4.00 0.58 มาก 80.00 250 โรงเรียน 
ปากชอง 2  

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
- ผูเรียนมีความรู เขาใจกระบวนการของโครงงาน การจัดการ การทํางานเปนทีม ใฝรูใฝเรียน มีเจตคติที่ดีและไดรับ   
  ความสุขจากการทํางาน 
ขอเสนอแนะ 
- จัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง และพัฒนารูปแบบในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย 
 

108 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

3.29 0.49 ปาน
กลาง 

65.80 200 โรงเรียน 
ปากชอง 2  

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
- ผูเรียนไดรับความรูและประสบการณใหมจากวิทยากรผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  สูงขึ้น 
ขอเสนอแนะ  
- จัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

109 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

4.71 0.49 มากที่สุด 94.20 40 โรงเรียน 
ปากชอง 2  

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
- โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐาน เปนที่ยอมรับจาก 
  ชุมชน 
ขอเสนอแนะ  
- ควรจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
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ลําดับที ่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
110 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูสู

ความเปนเลิศดานภาษาตางประเทศ 
3.86 0.69 มาก 77.20 250 โรงเรียน 

ปากชอง 2  
ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
- ผูเรียนมีการพัฒนาความรู ทักษะ และมีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูภาษาตางประเทศ มีความสุขจากการทํางาน 
  รวมกับผูอื่น และไดเรียนรูวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
ขอเสนอแนะ  
- ควรจัดกิจกรรมโดยสงเสริมใหนักเรียนไดมีสวนรวมทุกขั้นตอน และพัฒนารูปแบบใหหลากหลาย 
 

111 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผูเรียน 

4.14 0.38 มาก 82.80 200 โรงเรียน 
ปากชอง 2  

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
- ผูเรียนมีการพัฒนาความรู ทักษะ และมีเจตคติที่ดีตอการอยูรวมกับผูอื่นในสังคม มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย รูจักการ 
  ทํางานเปนหมูคณะ  
ขอเสนอแนะ  
- ควรจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องและพัฒนารูปแบบใหมีความหลากหลาย 
 

112 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูสู
ความเปนเลิศดานภาษาตางประเทศ 

4.14 0.38 มาก 82.80 200 โรงเรียน 
ปากชอง 2  

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
- ผูเรียนมีการพัฒนาความรู ทักษะในการทํางานเปนหมูคณะ ดวยการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา 
  ปรับใชในชีวิต 
ขอเสนอแนะ 
- จัดกิจกรรมอยางตอเนื่องและพัฒนารูปแบบใหมีความหลากหลาย เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
 

113 โ ค ร ง ก า ร ส ง เ ส ริ ม ศั ก ย ภา พ ด า น
วิทยาศาสตร 

4.62 0.55 มากที่สุด 92.40 60 โรงเรียน
ปากชอง
พิทยาคม  

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีความเปนเลิศทางวิทยาศาสตร 
2. นักเรียนศึกษาดูงานแหลงเรียนรูทางธรรมชาติ 
3. นักเรียนไดรับความรู และมีเจตคติที่ดีในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 
ขอเสนอแนะ 
- นักเรียนศึกษาดูงานแหลงเรียนรูดานอื่น ๆ 
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ลําดับที ่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
114 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช

ทรัพยากร อาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอม 
4.53 0.72 มากท่ีสุด 90.60 30 โรงเรียน 

สีคิ้ว 
วิทยาคาร 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
- โรงเรียนมีความพรอมในดานอาคารสถานท่ี สงผลใหบุคลากรและนักเรียนไดรับประโยชน ทั้งดานการจัดการเรียน 
  การสอนและการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจ 

115 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

4.75 0.56 มากท่ีสุด 95.00 16 โรงเรียน 
สีคิ้ว 

วิทยาคาร 
ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
- โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

116 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร 

4.31 0.98 มาก 86.20 16 โรงเรียน 
สีคิ้ว 

วิทยาคาร 
ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
- โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพ 

117 โครงการคาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

4.70 0.70 มากท่ีสุด 94.00 50 โรงเรียน 
สีคิ้ว 

วิทยาคาร 
ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. ผูเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ผูเรียนสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

118 โครงการพัฒนาระบบดูแลช วยเหลือ
นักเรียน 

4.76 0.59 มากท่ีสุด 95.20 50 โรงเรียน 
สีคิ้ว 

วิทยาคาร 
ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. ทราบปญหานักเรียนและสามารถใหความชวยเหลือนักเรียนไดตรงปญหา 
2. ทราบสภาพบานและการเดินทางของนักเรียน 
3. เปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางบานกับโรงเรียน 

119 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
นักเรียน 

4.60 0.87 มากท่ีสุด 92.00 50 โรงเรียน 
สีคิ้ว 

วิทยาคาร 
ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนมีจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม 
2. นักเรียนมีสติ มีสมาธิ สูงขึ้น 
3. นักเรียนอนุรักษ วัฒนธรรม ประเพณีไทย ดําเนินชีวิตอยูในสังคมไทยไดอยางมีความสุข   
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ลําดับที ่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
120 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษาของโรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร 
4.90 0.30 มากท่ีสุด 98.00 50 โรงเรียน 

สีคิ้ว 
วิทยาคาร 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. ผูเรยีนมีคุณภาพชีวติที่ด ี
2. นักเรียนมีสุขภาพรางกายที่สมบูรณแขง็แรง 

121 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 4.27 1.05 มาก 85.40 11 โรงเรียน 
สีคิ้ว 

วิทยาคาร 
ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
- โรงเรียนมหีลักสูตรสถานศึกษาที่มคีุณภาพและมีความเปนเอกภาพ 

122 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร 

4.82 0.39 มากท่ีสุด 96.40 11 โรงเรียน 
สีคิ้ว 

วิทยาคาร 
ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. บุคลากรไดพฒันาตนเองโดยการเขารวมประชุม อบรม สัมมนา 
2. แนวทางพฒันาการทํางานของบุคลากรชัดเจนถูกตองรวดเร็ว เปนปจจุบัน 
3. การทํางานมีศักยภาพ และประสิทธิภาพทุกคน 

123 โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และ
วันสําคัญ 

4.64 0.71 มากท่ีสุด 92.80 50 โรงเรียน 
สีคิ้ว 

วิทยาคาร 
ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
- โรงเรียน ผูปกครอง และประชาชนในพื้นที่อําเภอสีคิ้ว เขารวมกิจกรรมและอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมอันดี         
  มีความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม ประเพณี และวันสําคัญใหคงอยูตลอดไป 

124 โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 4.80 0.29 มากท่ีสุด 95.94 150 โรงเรียน 
สีคิ้ว 

“สวัสดิ์ผดุง
วิทยา” 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. การดาํเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูทีป่รึกษาและโรงเรียนเปนไปอยางมีระบบ และมีประสิทธิภาพ 
2. นักเรียนไดรับการสงเสริม ดูแลชวยเหลืออยางทั่วถึงและตรงตามสภาพปญหา 
3. นักเรียนรับไดรับการดแูลเอาใจใสจากผูปกครองและครูที่ปรึกษาเปนอยางด ี
4. ไดติดตอประสานความสัมพันธอันดีระหวางบานกับโรงเรียน 
5. ไดขอมูลของนักเรียนเพื่อนํามาศึกษาและวิเคราะหอันจะเปนประโยชนตอนักเรียนในดานตาง ๆ 
6. นักเรียนไดรับการดูแลเอาใจใสอยางใกลชดิ  ทัง้จากทางโรงเรยีนและทางบาน 
7. สามารถที่จะเปนการปองปรามเหตุที่ไมพงึประสงคที่อาจเกดิขึ้นไดในอนาคต 
8. ผูปกครองรับทราบขอมูลเก่ียวกับนักเรียนในความปกครองเปนปจจุบัน 
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9. มรีะบบขอมูลการดแูลชวยเหลือนักเรียนที่นําไปใชงานไดออนไลน 
10. ไดทราบสถิติการมาเรียนของนักเรียน 
11. นักเรียนกลุมปกติ ไดรับการสงเสริมสนบัสนุนตามศักยภาพ  นักเรียนกลุมเสี่ยง/มปีญหาลดลงมคีุณธรรม  จริยธรรม 
12. ครูที่ปรกึษาไดทราบขอมูลนักเรียนแตละกลุม เพื่อหาทางชวยเหลือนักเรียนตอไป 
13. นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรจัดนักเรียนเปนกลุม ๆ บานทีจ่ะออกเยี่ยมแลวครูที่ปรกึษาไปพรอมกัน 
2. ควรจัดทุนการศึกษาใหนักเรียนทีข่าดแคลนอยางทัว่ถึง 
3. ผูปกครองนักเรียนตองการใหครูชวยดูแล และกาํชับเรื่องการเรียนของนักเรียนเพราะเปนนักเรียนใหม 
4. ผูปกครองบางทานไมสะดวกมาประชุม เน่ืองจากติดภารกจิตาง ๆ 
5 ผูปกครองไมควรเปลี่ยนเบอรโทรบอยหรือถาเปลี่ยนควรแจงทางโรงเรียน 
6. ผูปกครองขอใหแจงทุกชั่วโมงที่นักเรียนไมเขาเรียน 
7. ควรใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมในทุกกจิกรรมที่จัดขึ้น  
8. ควรติดตามผลนักเรียนกลุมเสี่ยง/กลุมที่มปีญหา       
9. ควรเพิม่งบประมาณใหเพียงพอในการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ลําดับที ่ โครงการ คา 

เฉลี่ย 
คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
125 โครงการมหกรรมวิชาการ 4.27 0.74 มาก 85.40 310 โรงเรียน 

สีคิ้ว 
“สวัสดิ์ผดุง

วิทยา” 
ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนไดความรูมาใชในการจัดงานมหกรรมวิชาการ 
2. นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และประสบการณ และเกิดความภูมใิจ 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการจัดงานมหกรรมวิชาการอยางตอเน่ือง 
2. ควรมีงบประมาณสนับสนุนการจัดงานมหกรรมวชิาการอยางเพียงพอ 

126 โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 4.25 0.51 มาก 85.00 300 โรงเรียน 
สีคิ้ว 

“สวัสดิ์ผดุง
วิทยา” 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนเขารวมกิจกรรมไมรอยกวารอยละ 90 
2. นักเรียนไดรบัการตรวจสขุภาพทําใหเปนผูที่มีสขุภาพแข็งแรง 
3. นักเรียนไดความรูในการปองกันการแพรกระจายของโรคตางๆ 
ขอเสนอแนะ 
1. นักเรียนควรรักษาเวลาในการตรวจสขุภาพ 
2. นักเรียนควรปฏิบัติตามคาํแนะนําของแพทยเพื่อเสริมสรางสุขภาพของตนเอง 
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ลําดับที ่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
127 โครงการ พัฒนาการเรียนการสอน วิชา

ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุนใหญ(โครงการ
ส นั บ ส นุ นค า ใ ช จ า ย ใ นก า ร บ ริ ห า ร
สถานศึกษา คายกิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 

4.24 0.52 มาก 84.80 209 โรงเรียน
หวยลึกผดุง

วิทยา 
 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพทางรางกาย สติปญญา จิตใจและสังคมใหสมบูรณเต็มที่ 
2  นักเรียนรูจักการแกไขปญหาเฉพาะหนาและฝกทํากิจกรรมรวมกัน เพื่อสรางความสามัคคี 
3. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีที่มีความรับผิดชอบเปนสมาชิกท่ีดีของทองถิ่นและของชาติ 
4. นักเรียน ไดรับประสบการณตรง ไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง มีการทํางานรวมกันเปนกลุม เปนการเรียนรูจาก 
   ประสบการณ 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรนําขอบกพรองจากการดําเนินงานไปปรับปรุงในปการศึกษา 
2. ควรนําไปบูรณาการกับโครงการสถานศึกษาพอเพียง และโครงการสวนพฤกษศาสตรในโรงเรียน 
3. เปนการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใหเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนผูที่จะเปนพลเมืองที่ดีของชาติตอไป 
   ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 

128 โครงการโครงการสะเดาคืนถิ่น นํากลิ่น
เฟองฟา ครั้งที่ 8 

4.15 0.71 มาก 83.00 70 โรงเรียน
หวยลึกผดุง

วิทยา 
ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนเห็นความสําคัญของการศึกษาตอระดับที่สูงขึ้น  และการประกอบอาชีพตาง ๆ  
2. นักเรียน ศิษยเกา และครูอาจารยไดสานสัมพันธแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน  
3. นักเรียน และศิษยเกามีจิตสาธารณซ่ึงเปนแนวทางใหผูเรียนพัฒนาตนเองใหเติบโตอยางมีประสิทธิภาพ    
ขอเสนอแนะ 
1. ควรสงเสริมใหเห็นความสําคัญของการจัดกิจกรรมรวมกันระหวางศิษยเกา และนักเรียนใหมากขึ้น 
2. ควรจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชนเชนนี้ทุกป เพื่อใหนักเรียนมีจิตสาธารณ 
3. ควรจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอความตองการ โครงการดี ๆ จะไดดําเนินตอไป 
4. ควรสงเสริมกิจกรรมท่ีทํารวมกับชุมชน เพื่อเปนการประชาสัมพันธโรงเรียนหวยลึกผดุงวิทยา 
5. ควรดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

129 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 4.48 0.57 มาก 89.60 225 โรงเรียน
หวยลึกผดุง

วิทยา 
 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. ครูผูใชหลักสูตรมีความเขาใจในกระบวนออกแบบและพัฒนาหลักสูตร สามารถนําไปปฏิบัติและประยุกตใช 
   นําไปสูความสําเร็จ หรือจุดหมายของการจัดการศึกษา 
2 .ครูไดแนวทางในการกําหนดทิศทางรูปแบบการเรียนการสอน เพิ่มโอกาสของความสําเร็จในการจัดการศึกษา 
ขอเสนอแนะ 
- ควรนําขอบกพรองจากการดําเนินงานไปปรับปรุงในปการศึกษา 
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ลําดับที่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
130 โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี 

และวันสําคัญ กิจกรรมทําบุญสงทาย    
ปเกา ตอนรับปใหม  ประจําป 2561 

4.26 0.90 มาก 85.20 225 โรงเรียน
หวยลึก

ผดุงวิทยา 
ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนเขารวมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และวันสําคัญ กิจกรรมทําบุญสงทายปเกา ตอนรับปใหม  
   ประจําป 2561 
2. นักเรียนมีความรูความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมในวันสําคัญตาง ๆ และนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
ขอเสนอแนะ  
- ควรจัดใหมีโครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และวันสําคัญ กิจกรรมทําบุญสงทายปเกา ตอนรับปใหม   
  ประจําป 2561 ในโรงเรียนเปนประจําทุก ๆ ป 
 

131 โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี 
และวันสําคัญ กิจกรรมลอยกระทง 

4.71 0.45 มากที่สุด 94.20 280 โรงเรียน
หวยลึก

ผดุงวิทยา 
ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนเขารวมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และวันสําคัญ กิจกรรมลอยกระทง รอยละ 90 
2. นักเรียนมีความรูความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมในวันสําคัญตาง ๆ  และนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรเพิ่มเวลาใหทํากระทงมากกวานี้  
2. ควรเพิ่มรางวัลในการประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ ใหมากขึ้น  
3. ทาลอยกระทงดานสถานที่  ควรทําความสะอาด และมีความมั่นคง แข็งแรง เพื่อความปลอดภัยของผูที่มาลอย 
   กระทง 
4. สนุกดีไดทํากิจกรรมกับเพื่อน ๆ ใหจัดทุกป และมีอาหารเลี้ยง  
5. ควรมีการแสดงดนตรีดวย ไดรับความรูดีมาก นางนพมาศควรแสดงออกมากกวานี้ 
 

132 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (สรางเสริมสมรรถนะการเรียนรู) 

4.68 0.47 มากที่สุด 93.60 280 โรงเรียน
หวยลึก

ผดุงวิทยา 
ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. ผูเรียนไดรับการเรียนรู จากกระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน ที่ไดลงมือ 
   ปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง 
2. นักเรียน รอยละ 90 ไดรับการเรียนรู จากกระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน  
   ที่ไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง ไดเรียนรูวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตาม   
   ความถนัด ความสามารถและความสนใจ 
ขอเสนอแนะ 
- ควรนําขอบกพรองจากการดําเนินงานไปปรับปรุงในปการศึกษา 
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ลําดับที่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
133 โครงการคาใชจายในการจัดการศึกษา

ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

4.78 0.58 มากที่สุด 95.60 120 โรงเรียน
ทัพรั้ง

พิทยาคม 
ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1.  ผูเรียนไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการศึกษาอยางเหมาะสม 
2.  สถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมการพัฒนาผูเรียนและกิจกรรมการเรียนรูอยาง 
    เพียงพอ 
ขอเสนอแนะ - นักเรียนแตละคนมีความจําเปนที่แตกตางกัน  การสนับสนุนนักเรียนจึงสมควรมีแนวทางและน้ําหนัก
การชวยเหลือที่แตกตางกัน 
 

134 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษา(พัฒนาบุคลากร) 

4.49 0.74 มาก 89.80 90 โรงเรียน
ทัพรั้ง

พิทยาคม 
ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. บุคลากรไดรับการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการจัดทําโครงการโรงเรียนพอเพียงทองถิ่น   
2. บุคลากรไดรับการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
3. บุคลากรมีความรูความสามารถในการเขียนโครงการการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  ฯลฯ 

135 โครงการคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 4.92 0.65 มากที่สุด 82.00 85 โรงเรียน
ทัพรั้ง

พิทยาคม 
ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. ผูเรียนไดรับการพัฒนาทั้งดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา 
2. สถานศึกษาสงเสริมผูเรียนไดตรงตามศักยภาพของแตละบุคคล 
3. ผูเรียนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

136 สงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 4.10 0.76 มาก 82.00 100 โรงเรียน
เทพารกัษ 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ  
1. มีจัดกิจกรรมใหลูกเสือ-เนตรนารีไดครบตามหลักสูตร  
2. ผูเขารวมกิจกรรมวันคริสตมาสและวันขึ้นปใหมมีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก 

137 สงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
(กิจกรรมทัศนศึกษา) 

3.85 0.85 มาก 77.00 100 โรงเรียน
เทพารกัษ 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ  
1. นักเรียนไดศึกษาเรียนรูจากแหลงเรียนรูนอกหองเรียน 1 ครั้ง   
2. ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
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ลําดับที ่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
138 พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

(กิจกรรมประชุมผูปกครองและเยี่ยม
บาน) 

4.24 0.67 มาก 84.80 100 โรงเรียน
เทพารกัษ 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ  
1. ครูเยี่ยมบานและคัดกรองนักเรียน  100 เปอรเซ็นต 
2. จัดประชุมผูปกครองนักเรียนและผูปกครองเครือขาย 1  ครั้ง 
 

139 สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนการบริห ารตามหลั กปรั ชญา
เ ศ ร ษ ฐกิ จ พ อ เ พี ย ง ”ส ถา นศึ กษ า
พอเพียง” สู “ศูนยการเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

3.67 0.78 มาก 73.40 100 โรงเรียน
เทพารกัษ 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ  
1. ผูเรียนรอยละ 80 มีหลักคิดหลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ผูเรียนรอยละ 80 สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

140 สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และวัน
สําคัญทางศาสนาพระมหากษัตริ ย 
รวมกับชุมชน 

4.12 0.84 มาก 82.40 100 โรงเรียน
เทพารกัษ 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ  
- นักเรียนเขารวมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยอยางตอเนื่อง 
 

141 จัดกิจกรรมวันปจฉิมนิเทศ 3.88 0.68 มาก 77.60 100 โรงเรียน
เทพารกัษ 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ  
- นักเรียนช้ัน ม.3และ  ม.6  เขารวมพิธีมอบประกาศนียบัตรรอยละ 100 
 

142 พัฒ น า เ ค รื อ ข า ยผู ป ก ค ร อ ง แ ล ะ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3.93 0.74 มาก 78.60 100 โรงเรียน
เทพารกัษ 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ  
- จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผูปกครองเครือขายปละ 2 ครั้ง 
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ลําดับที ่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
143 โครงการผูบําเพ็ญประโยชน 4.41 0.56 มาก 88.20 41 โรงเรียน 

โนนไทยคุรุ
อุปถัมภ 2 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. เพื่อใหนักเรียนมีอุปนิสัยที่ดีงาม ตามแนวทางของคําปฏิญาณและกฎของผูบําเพ็ญประโยชน 
2. เพื่อเตรียมนักเรียนหญิงและเยาวชนสตรีใหมีทักษะชีวิตที่เหมาะสมในสังคมปจจุบัน 
3. เพื่อสรางโอกาสใหนักเรียนหญิงและเยาวชนสตรีไดฝกทักษะการเปนผูนําและผูตามที่ดี  มีโอกาสไดรูจัก 
   ชวยเหลือผูอื่นและและบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม 
ขอเสนอแนะ 
- องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ควรจัดสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการพัฒนาผูเรียนใหมีดานจัด 
  กิจกรรมผูบําเพ็ญประโยชนใหกับทุกกลุมโรงเรียนโดยเฉพาะดานการเขาคายและดําเนินกิจกรรมนอก สถานที่ให 
  เพียงพอตอการดําเนินกิจกรรม 

144 โครงการคายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี   4.67 0.49 มากที่สุด 93.40 149 โรงเรียน 
โนนไทยคุรุ
อุปถัมภ 2 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. เพื่อสงเสริมใหลูกเสือ-เนตรนารีไดฝกความอดทนความมีระเบียบวินัย รูจักชวยตัวเอง รูจักอยูและ 
   ทํางานรวมกับผูอื่น 
2. เพื่อสงเสริมใหลูกเสือ-เนตรนารีเปนพลเมืองดี รูจักชวยเหลือสังคมดวยความเต็มใจ 
3. เพื่อสงเสริมใหลูกเสือ-เนตรนารีไดพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณตรงและเรียนรูเพิ่มเติม  
ขอเสนอแนะ 
- องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ควรจัดสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการพัฒนาผูเรียนใหมี  
  ดานจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ใหกับทุกกลุมโรงเรียนโดยเฉพาะดานการเขาคายและดําเนินกิจกรรม 
  นอกสถานที่ใหเพียงพอตอการดําเนินกิจกรรม 

145 โครงการเตรียมความพรอมเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net ม.3 และ 
ม.6 

4.28 0.60 มาก 85.60 66 โรงเรียน 
โนนไทยคุรุ
อุปถัมภ 2 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  
   ใหมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
2. เพื่อสนองมาตรฐานการศึกษาดานผูเรียนในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้น 
   พื้นฐาน 
ขอเสนอแนะ 
- องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ควรจัดสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการยกระดับ  
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)ใหกับทุกกลุมโรงเรียนใหเพียงพอตอ 
  การดําเนินกิจกรรม  
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ลําดับที่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
146 โครงการพัฒนาโรงเรียนการศึกษา

ทางเลือก (ป.ส.ว.)ใหโอกาส 
4.89 0.16 มากที่สุด 97.80 100 โรงเรียน

ปราสาท
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. ผูเรียนที่พลาดโอกาสทางการศึกษาใหไดรับการศึกษา 
2. ผูปกครองมีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
3. นักเรียนจบหลักสูตร 
4. พัฒนาและสรางอาชีพดวยตนเองไดหลังจบการศึกษา 

147 โครงการคายภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารและเสริมสรางศักยภาพสําหรับ
การเปนประชาคมอาเซียน  

4.80 0.04 มากที่สุด 96.00 100 โรงเรียน
ปราสาท
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนมีความรูพรอมในการเตรียมตัวเขาสูประชาคม ASEAN ตามระดับชั้น 
2. ยกระดับคุณภาพการเรียนกลุมสาระตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)สูงขึ้น 
3. นักเรียนไดรับการสงเสริมทางดานทักษะการใชภาษาและกลาแสดงออก 
4. นักเรียนไดเรียนรูประเพณีและวัฒนธรรมที่ถูกตองเกิดคานิยมที่ดี 

148 โครงการเรียนรูสูโลกกวาง 4.98 0.40 มากที่สุด 99.60 100 โรงเรียน
ปราสาท
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนเกิดประสบการณตรงจากการไปศึกษาแหลงเรียนรูขางนอกสถานที่ 
2. นักเรียนนําประสบการณตรงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตจริง 
3. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม 
 

149 โครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ลูกเสือเนตรนารี แนะแนว (กพ.)  

4.80 0.04 มากที่สุด 96.00 100 โรงเรียน
ปราสาท
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนเขาคายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เขาคายลูกเสือเนตรนารี  ผูบําเพ็ญประโยชน และ 
   นักศึกษาวิชาทหาร  และคายกิจกรรมผูเรียน  1  ครั้ง/ป 
2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ไดเขารวมกิจกรรมแนะ 
   แนวการศึกษาตอ 
3. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมเขาคายลูกเสือ – เนตรนารี 
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ลําดับที ่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
150 โครงการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียน

การสอน การบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” 
สู “ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง" 

4.96 0.02  มากที่สดุ 99.20 100 โรงเรียน
ปราสาท
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนมีความรู ความเขาใจและสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงไดอยางถูกตอง    
2. นักเรียนเปนผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงค “อยูอยางพอเพียง” ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง       

151 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 4.55 0.59 มากท่ีสุด 91.00 100 โรงเรียน
พระทองคํา

วิทยา 
ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนรูจักการเสียสละ การละความตระหนี่ จากการไดเขารวมกิจกรรมทําบุญตักบาตรในวันสําคัญทาง 
    พระพุทธศาสนา 
2. นักเรียนไดฟงธรรม และนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใชในชีวิตประจําวัน จากการไดเขารวม 
    กิจกรรมทําบุญตักบาตรในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและการเขาคายคุณธรรม จริยธรรม 
3.  นักเรียนไดศึกษาเรียนรูหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไดเขาสอบธรรมศึกษาตามระดับชั้นธรรมศึกษา  
    และไดประกาศนียบัตรการสอบธรรมศึกษาจากกิจกรรมสอบธรรมศึกษา 
4. นักเรียนไดสวดมนตไหวพระ นั่งสมาธิ กลาวคําอาราธนาตาง ๆ แผเมตตา เพื่อใหเกิดสมาธิในการเรียน  
    การใชชีวิตประจําวัน จากกิจกรรมหนาเสาธง และสวดมนตวันสุดสัปดาห 
5. นักเรียนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 
ขอเสนอแนะ 
1. ครูทุกคนควรชวยกันกํากับ ดูแลการเขารวมกิจกรรมของนักเรียนใหมากขึ้น เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมเปนไป 
   อยางมีประสิทธิภาพ 
2. ครูทุกคนควรเสียสละเวลามารวมกิจกรรมกับนักเรียน เพื่อชวยกันดูแลนักเรียนและเปนแบบอยางที่ดีใหแกนักเรียน 
3. ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมของโรงเรียนในรูปแบบของ บวร  (บาน – วัด - โรงเรียน) 

152 โครงการโรงเรียนพอเพียงทองถิ่น 4.59 0.64 มากท่ีสุด 91.80 300 โรงเรียน
พระทองคํา

วิทยา 
ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนมีทักษะพื้นฐานงานอาชีพ มีความรูและความเขาใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. มีการความรวมมือระหวางโรงเรียนกับแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น ในการจัดการเรียนรูบูรณาการ 
   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. นักเรียนเห็นคุณคาของการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. นักเรียนไดรับการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค 
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ขอเสนอแนะ 
1. การจัดสรรงบประมาณในการดําเนินโครงการใหเพียงพอ 
2. การจัดอบรมใหความรูแกครูผูรับผิดชอบที่จะดําเนินงานตามโครงการ เพื่อเขาใจรูปแบบวิธีการที่จะนํามา 
   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
3. กิจกรรมท่ีจัดใหนักเรียนควรเปนตามที่นักเรียนสนใจและมีทรัพยากรที่มีอยูในชุมชน 
4. จัดสรรงบประมาณในการใหนักเรยีนไดไปศึกษาแหลงเรียนรูตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
ลําดับที ่ โครงการ คา 

เฉลี่ย 
คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
153 โครงการรณรงคปองกันแกไขยาเสพติด 4.51 0.62 มากท่ีสุด 90.20 100 โรงเรียน

พระทองคํา
วิทยา 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียน ครู และบุคลากรมีความรู ความเขาใจเรื่องยาเสพติด 
2. นักเรียนทุกคนไดประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี หางไกลยาเสพติด และมีสุขภาพแข็งแรง 
3. สรางเครือขายแกนนําตอตานยาเสพติดในสถานศึกษา 
4. นักเรียนไดนําไปขยายผลและดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข 
ขอเสนอแนะ 
1. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีนอยควรเพิ่มเวลาในการจัดกิจกรรมเปน 2 สองวัน 1 คืน 
2. มีการสรางเครือขายกับนักเรียนแกนนํากับตางโรงเรียนหรือมีการอบรมระดับกรมฯ 

154 โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

4.71 0.70 มากท่ีสุด 95.63 119 โรงเรียน
มัธยม 
บึงปรือ 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนที่เขารวมอบรมมีทักษะชีวิตและใหความรูแกเพื่อนนักเรียนเก่ียวกับทักษะชีวิตเพื่อสรางภูมิคุมกัน 
   ความเสี่ยงโดยเฉพาะปญหายาเสพติด ใหแกตนเองและเพื่อน ๆ ได 
2. นักเรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ แข็งแรงและหางไกลจากยาเสพติด 
ขอเสนอแนะ  
1. ควรจัดกิจกรรมน้ีใหตอเนื่อง เพื่อประโยชนของผูเรียน 
2. สถานที่จัดกิจกรรมควรมีความเหมาะสม 
3. ควรมีวิทยากรที่หลากหลาย เพื่อประโยชนสูงสุดและสามารถถายทอดความรูแกผูเรียนไดอยางมีคุณภาพ 

155 โครงการพัฒนางานวิชาการ 4.89 0.47 มากท่ีสุด 97.80 256 โรงเรียนวัง
โปงพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. มีโครงงานทุกระดับชั้น รวม 6 โครงงาน 
2. นักเรียน ม.3 และ ม.6 ไดรับการติว O-NET ทุกคน 
3. นักเรียน ม.3 และ ม.6 ไดรับการแนะแนวศึกษาตอ 
4. โรงเรียนทําการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
5. โรงเรียนดําเนินการตามนโยบายโรงเรียนพอเพียงทองถิ่น 
ขอเสนอแนะ 
- กิจกรรมบางกิจกรรมยังไมดําเนินการ/ระหวางดําเนินการ รายงานเร็วไป 
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ลําดับที ่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
156 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา 4.96 0.21 มากท่ีสุด 99.20 100 โรงเรียน 

วังโปง 
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. โรงเรียนมีวิทยากรที่มีความรูดานวิทยาศาสตร 
2. โรงเรียนไดสงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ 
ขอเสนอแนะ 
- โครงการนี้สมควรใหไดรับการสนับสนุนตอไป 

157 โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนนักเรียน
และวัดผลประเมินผล 

4.94 0.24 มากท่ีสุด 98.80 36 โรงเรียน 
วังโปง 

พิทยาคม 
ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
- นักเรียนมีความรัก ความภูมิใจสถาบัน 
ขอเสนอแนะ 
- โครงการนี้สมควรใหไดรับการสนับสนุนตอไป 

158 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู
ภาษาไทย 

4.95 0.24 มากท่ีสุด 99.00 100 โรงเรียน 
วังโปง 

พิทยาคม 
ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนนําทักษะทางภาษาไทยไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
2. นักเรียนไดเปนตัวแทนเขารวมกิจกรรมแขงขันทางวิชาการดวยความภาคภูมิใจ 
3. โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการพัฒนาคุณภาพตามระบบการประกันคุณภาพภายใน 
4. โรงเรียนทําการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

159 กิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในและการจัดทํา SAR 

4.93 0.27 มากท่ีสุด 98.60 10 โรงเรียน 
วังโปง 

พิทยาคม 
ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนนําทักษะทางภาษาไทยไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
2. นักเรียนไดเปนตัวแทนเขารวมกิจกรรมแขงขันทางวิชาการดวยความภาคภูมิใจ 
3. โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการพัฒนาคุณภาพตามระบบการประกันคุณภาพภายใน 
4. โรงเรียนทําการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

160 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูดาน
ภาษาตางประเทศ 

4.95 0.24 มากท่ีสุด 99.00 100 โรงเรียน 
วังโปง 

พิทยาคม 
ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
- นักเรียนไดเรียนรูวัฒนธรรมของเจาของภาษาโดยการจัดกิจกรรมคริสตมาสและวันปใหม 
ขอเสนอแนะ 
- กิจกรรมบางกิจกรรมยังไมดําเนินการ/ระหวางดําเนินการ รายงานเร็วไป 





116 
 

ลําดับที่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
161 โครงการ เพิ่ มประสิทธิภาพการใช

ทรัพยากร 
4.89 0.31 มากที่สุด 97.80 10 โรงเรียน 

วังโปง
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. โรงเรียนมีสภาพแวดลอมที่ดี มีบรรยากาศที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
2. มีสถานที่เพียงพอในการจัดกิจกรรมตางๆ   
3. พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่  ระบบไฟฟา ระบบน้ําประปา ที่ชํารุดทรุดโทรมหรืออยูในภาวะเสี่ยง ใหมี 
   ความปลอดภัยสูงสุด และพรอมใชงานอยูเสมอ 
ขอเสนอแนะ 
- กิจกรรมบางกิจกรรมยังไมดําเนินการ/ระหวางดําเนินการ รายงานเร็วไป 

162 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กิจกรรม 

4.92 0.31 มากที่สุด 98.40 67 โรงเรียน 
วังโปง

พิทยาคม 
ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนไดเขาคายพักแรมลูกเสือทุกคน 
2. นักเรียนไดเขารวมกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
3. นักเรียนทุกระดับชั้นไดทัศนศึกษา 

163 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

4.82 0.59 มากที่สุด 96.40 67 โรงเรียน 
วังโปง

พิทยาคม 
ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรม 
2. นักเรียนบางสวนไดเขารวมการแขงขัน 
3. นักเรียนไดเขารวมกิจกรรม 

164 โคร งการค า ใช จ าย ในการบริ ห าร
สถานศึกษา(พัฒนาครูและบุคลากร) 
 

4.55 0.83 มากที่สุด 91.00 10 โรงเรียน 
วังโปง

พิทยาคม 
ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดประชุม อบรมสัมมนาทุกคน 

165 โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 4.86 0.51 มากที่สุด 97.20 100 โรงเรียน 
วังโปง

พิทยาคม 
ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
- นักเรียนไดเขารวมกิจกรรมทุกคน 
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ลําดับที ่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

166 โครงการพัฒนา สื่อ นวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู 8 กลุมสาระ   

4.43 
 

0.87 มาก 88.60 87 โรงเรียน
โตนด 

พิทยาคม 
ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. จัดซื้อวัสดุ สื่อ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 8 กลุมสาระ เชน กิจกรรมกีฬาภายใน วันคริสตมาส 
2. ครู นักเรียน และบุคลากร ไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาลงทะเบียน อบรม ประชุม แขงขันทักษะ 
ขอเสนอแนะ 
- การจัดซื้อครุภัณฑ ตองทําเรื่องเสนอไปที่องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อขออนุมัติกอนจึงทํา 
  ใหการจัดซื้อไมเปนไปตามวัตถุประสงค 

167 งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3.37 1.35 ปาน
กลาง 

67.40 120 โรงเรียน
โตนด 

พิทยาคม 
ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. จัดกิจกรรมคายลูกเสือ - เนตรนารี ชั้น ม. 1 – ม.6  จํานวน 1  ครั้ง/ป และกิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรู 
   นอกสถานศึกษา 
2. จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณการเรียนการสอนในรายวิชากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

168 โครงการนิทรรศการวิชาการ และพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห 

4.93 0.29 มากที่สุด 98.60 80 โรงเรียน
โตนด 

พิทยาคม 
ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. จัดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ 8 กลุมสาระและฝกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห ของนักเรียนและ 
   ผูเขารวมโครงการ 
2. จัดซื้อ วัสดุ  อุปกรณในการจัดกิจกรรม 8 กลุมสาระ ซึ่งแบงเปนฐานกิจกรรม ประเภทตาง  ๆ 
 

169 โครงการพัฒนาศักยภาพผู เรียน ปวช.
อาชีวศึกษา – มัธยมศึกษาตอนปลาย 

4.56 0.34 มากที่สุด 91.20 100 โรงเรียน
โตนด 

พิทยาคม 
ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. จัดจางเหมารถรับสงฟรี จํานวน 2 คัน  รับสงนักเรียนตลอดปการศึกษา และชวงซัมเมอร นักเรียน  จํานวน 46 คน 
2. คาตอบแทนครูผูควบคุม วันละ 1 คน เวลาประมาณ 180 วัน 

170 โครงการคาน้ํามันเชื้อเพลิง และซอมบํารุง
รถยนตเครื่องจักรกล 

4.53 0.91 มากที่สุด 90.60 5 โรงเรียน
โตนด 

พิทยาคม 
ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงรถกะบะ 1 คัน  และเครื่องจักรกล ตัดหญา จํานวน 2 เครื่อง 
2. จัดจางการตรวจสภาพรถกระบะ ประจํารอบ อยางนอย 2 ครั้ง/ป 
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ลําดับที ่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

171 งานพัฒนาระบบพัสดุ ครุภัณฑสํานักงาน   4.02 0.74 มาก 80.40 10 โรงเรียน
โตนด 

พิทยาคม 
ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ สํานักงาน อํานวยความสะดวกในการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียน 
   การสอน 
2. จัดจางเหมาเครื่องถายเอกสาร , เครื่อง coppy print .ในการอํานวยความสะดวกในการบริหารจัดการ 
   และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

172 งานพัฒนาบุคลากร 4.61 0.63 มากที่สุด 92.20 15 โรงเรียนโตนด 
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. คาเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยง คาลงทะเบียน และอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน    
   ของครู บุคลากรทั้งในและนอกสังกัด 
2. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ในการดําเนินงานพัฒนาบุคลากร 

173 โครงการจัดจางบุคลากร 4.54 0.64 มากที่สุด 90.80 10 โรงเรียนโตนด 
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. คาจางเหมาบริการรายเดือน คนสวน จํานวน 1 คน ระยะเวลา 12 เดือน  . 
2. คาประกันสังคม คนสวน 1 คน เวลา 12 เดือน 

174 โครงการคาสาธารณูปโภค 4.06 0.86 มาก 81.20 50 โรงเรียนโตนด 
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
- คาสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปา โทรศัพท ขยะ อินเตอรเน็ต เวลา 12 เดือน   

175 โค ร งกา รส ง เส ริ ม ศั กยภา พกา รจั ด
การศึกษาของทองถิ่น (ปจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน ) 

4.12 1.06 มาก 82.40 50 โรงเรียนโตนด 
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 66 คน ไดรับจัดสรร คนละ 1,500 บาท / ป 

176 โครงการ คาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

4.19 0.91 มาก 83.80 60 โรงเรียนโตนด 
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
 - คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน คาชุดนักเรียน ม.1- ม.6 
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ลําดับที่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

177 โคร งการอาหารกลางวันและ
ยานพาหนะสําหรับนักเรียน 

4.89 0.33 มากที่สุด 97.78 60 โรงเรียนโตนด
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
- จัดจางเหมารถรับสงฟรี จํานวน 4 คัน รับสงนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ตลอดปการศึกษา 
 

178 โครงการพัฒนางานวิถีชีวิตตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4.53 0.68 มากที่สุด 90.60 50 โรงเรียนโตนด
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณการจัดกิจกรรมโรงเรียนพอเพียง 
2. คณะครู บุคลากร ศึกษาดูงานตัวอยางโรงเรียนพอเพียง โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
   นครราชสีมา   
 

179 งานสงเสริมความเขาในอันดีตอ
ผูปกครอง  ชุมชนและสถานศึกษา 

4.43 0.68 มาก 88.60 50 โรงเรียนโตนด
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ในงานประชาสัมพันธ โสตทัศนูปกรณ 
2. จัดจางทําปาย และวารสาร อยางนอย 2 ฉบับ/ป ประชาสัมพันธโรงเรียน   
 

180 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูของ
โรงเรียน 

3.72 0.36 มาก 74.40 45 โรงเรียนโตนด
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
- จัดจางเหมาปรับปรุงรั้วโรงเรียน และปายทางเขา 2 ขางหนาโรงเรียน 
 

181 งานพัฒนาอาคารสถานที่    3.72 0.36 มาก 74.40 110 โรงเรียนโตนด
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ การทําความสะอาด ดูแลอาคารสถานที่ 
2. จัดจางดูแลเครื่องกรองน้ําด่ืมนักเรียน เปลี่ยนถังดับเพลิง และอื่น ๆ 

182 โครงการเยาวชน ต.พ.  รักการออม 4.86 0.51 มากที่สุด 97.20 180 โรงเรียนโตนด
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
- นักเรียน 100 % เขารวมโครงการรักการออม 
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ลําดับที ่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

183 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิ 
ภาพการเรียนการสอน 

4.84 0.50 มากที่สุด 96.80 95 โรงเรียนโตนด
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณการเรียนการสอนหองคณิตศาสตร 
2. ครู บุคลากร ศึกษาดูงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3. จัดอบรมนักเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6 ทบทวนเนื้อหาในรายวิชา 5 กลุมสาระ 

184 สงเสริมศักยภาพผูเรียนสูความเปน
เลิศดานกีฬา 

4.31 0.82 มาก 86.20 50 โรงเรียน 
บัวลาย 

 
ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนโรงเรียนบัวลาย ความพรอมของนักเรียนที่รวมแขงขันใหมีความพรอมสูงสุด 
2. นักเรียนโรงเรียนบัวลาย ผลสัมฤทธ์ิในดานการแขงขันทักษะดานกีฬา 
3. นักเรียนโรงเรียนบัวลาย ไดรับรางวัลในการแขงขันในระดับจังหวัดและระดับประเทศตอไป 

185 โคร งการส ง เส ริมศักยภาพและ
สงเสริมศักยภาพในการจัดการเรียนรู 

4.31 0.82 มาก 86.20 50 โรงเรียน 
บัวลาย 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. โรงเรียนมีแหลงเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ สงเสริมผูเรียนใหเกิดการเรียนรูไดอยางเต็มความสามารถ 
2. คัดสรรกิจกรรมและผลงานยอดเยี่ยมไปแสดงแลกเปลี่ยนในเวทีระดับภาค และระดับประเทศตอไป 
3. เพื่อเตรียมความพรอมของนักเรียนที่รวมแขงขันทักษะวิชาการใหมีความพรอมสูงสุด 

186 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4.71 0.43 มากที่สุด 92.40 50 โรงเรียน 
บัวลาย 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนไดรับการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงขึ้น 
2. นักเรียนไดรับความรูความสามารถและมีศักยภาพพรอมในการสอบ O – NET และการทดสอบระดับชาติ 
3. นักเรียนมีศักยภาพดานวิชาการเพิ่มมากขึ้น 

187 กา ร พัฒ นาคุณภาพผู เ รี ยน โ ดย
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

4.43 0.83 มาก 88.60 50 โรงเรียน 
บัวลาย 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. ครูและนักเรียนไดรับประสบการณจากการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรูแลวนํามาปรับประยุกตใชในวิถี 
   การปฏิบัติงานได 
2. ครูและนักเรียนทางการศึกษามีความรูความเขาใจทําใหเพิ่มคุณภาพในการเรียนการสอนใหมีคุณภาพได 
3. นักเรียนมีทักษะการรวมกิจกรรมกลุมและนํามาปรับใชในการดํารงชีวิตในระดับสูงตอไป 
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188 พัฒนาการจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียน
เ ป น ฐ าน ในก า ร พัฒ นาท อ ง ถิ่ น 
(SBMLD) 

4.45 0.21 มาก 89.00 10 โรงเรียน 
บัวใหญ 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
- โครงการนี้เงินงบประมาณยังไมอนุมัติและรอการจัดสรรงบประมาณอีกครั้ง 

189 คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  

4.49 0.64 มาก 89.80 60 โรงเรียน 
บัวใหญ 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพดานการเรียนการสอนและไดรับการจัดสรรนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก 
2. นักเรียนไดรับการพัฒนาตามศักยภาพครบทั้ง 8 กลุมสาระ 

190 สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ของทองถิ่น 
(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียน
ยากจน) 

4.59 0.63 มากที่สุด 91.80 90 โรงเรียน 
บัวใหญ 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
- นักเรียนไดรับคาปจจัยพื้นฐานเพื่อใชจายในชีวิตประจําวัน และมีความพึงพอใจมากที่สุด 

191 พัฒนาอินเตอรเน็ตโรงเรียน 4.46 0.78 มาก 89.20 50 โรงเรียน 
บัวใหญ 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. โรงเรียนไดรับงบประมาณบางสวนเปนคาใชจายในการพัฒนาอินเตอรเน็ต 
2. นักเรียนโรงเรียนบัวใหญ ไดใชอินเทอรเน็ตในการสืบคนขอมูล การรับสงขอมูล การเรียนการสอนไดอยาง 
   มีประสิทธิภาพ ไดรับประโยชนสูงสุด และมีความสุขในการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร 

192 โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียน 4.53 0.27 มากที่สุด 90.60 80 โรงเรียน
ปรางคทอง

วิทยา 
 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1.  นักเรียนไดเขารวมการแขงขันทักษะทางวิชาการ 
2.  นักเรียนไดจัดแสดงผลงานทางวิชาการ 
3.  นักเรียนไดเรียนรูจากการแสดงผลงานทางวิชาการอยางหลากหลาย 
ขอเสนอแนะ 
- ควรมีงบประมาณสนับสนุนมากกวานี้ 
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193 โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ก า ร เ รี ย น รู สู
กระบวนการคิด 

4.86 0.12 มากที่สุด 97.20 120 โรงเรียน
ปรางคทอง

วิทยา 
ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1.  นักเรียนไดจัดทําผลงานตามกลุมสนใจของตนเอง 
2.  นักเรียนไดศึกษาคนควาและนําเสนอในรูปโครงงาน 
3.  นักเรียนไดเรียนรูจากการแสดงผลงานทางวิชาการอยางหลากหลาย 
ขอเสนอแนะ 
- ควรมีงบประมาณสนับสนุนมากกวานี้ 
 

194 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะชีวิต
ก อ น จ บ ก า ร ศึ ก ษ า  ป ร ะ จํ า ป
การศึกษา 2560 

4.31 0.69 มาก 86.20 60 โรงเรียน
มะคาวิทยา 

ผลลัพธจากการดาํเนินโครงการ                                                                                                            
1. นักเรียนเห็นความสําคัญของการเรียน 
2. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสําเร็จการศึกษา 
3. เปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางครูและนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน 
4. สรางแรงจูงใจใหแกนักเรียนรุนตอ ๆ ไป 
ขอเสนอแนะ 
1. ตองการใหมีกิจกรรมนี้ตอไป 
2. ตองการใหจัดกิจกรรมในชวงเดือนมีนาคม เพื่อความสะดวกในการเขารวมกิจกรรม 
3. ทําใหพี่กับนองไดแสดงความยินดีและอยากใหมีทุกๆป 
 

195 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู    
สูความเปนเลิศ   

4.32 0.75 มาก 86.40 50 โรงเรียน
มะคาวิทยา 

ผลลัพธจากการดาํเนินโครงการ                                                                                                            
1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนมะคาวิทยาเขารวมกจิกรรมดาราศาสตร    
    รอยละ 98 
2. นักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมดาราศาสตรรอยละ 92 
3. นักเรียนไดรับความรูและประสบการณตรงจากการเขารวมกิจรรมดาราศาสตรรอยละ 94.5 
ขอเสนอแนะ 
1. ตองการใหมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ทุกป 
2. ตองการไปนอนคางคืนเพื่อดูดาวที่ มทส. 
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ลําดับที ่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

196 โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
"กิจกรรมกีฬาภายใน" 

4.13 0.94 มาก 82.60 95 โรงเรียน
มะคาวิทยา 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ                                                                                      
1. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความสัมพันธอันดีตอกัน                                             
2. นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง และมีน้ําใจเปนนักกีฬา                                                     
3. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดเขารวมกิจกรรมรวมกัน                                              
4. ผูเขารวมกิจกรรม มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม                                                          
ขอเสนอแนะ                                                                                                             
1. การจัดกิจกรรมควรมีระยะเวลาในการจัดมากกวานี้                                                                
2. ควรมีการประสานงานและประชาสัมพันธกิจกรรมใหประชาชน และชุมชนไดรับทราบ                        
3. ควรเพิ่มชนิดกีฬาแบดมินตัน และเทเบิลเทนนิส 
 

197 โครงการสงเสริมความเปนเลิศทาง
วิชาการนันทนาการและทักษะชีวิต 

4.50 0.70 มาก 89.00 100 โรงเรียน
มะคาวิทยา 

ผลลัพธจากการดาํเนินโครงการ                                                                                                              
1. นักเรียนมเีจตคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                              
2. นักเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน                                                                                                
3. นักเรียนใหความสนใจและใหความรวมมือในการจัดกจิกรรม                                                           
ขอเสนอแนะ                                                                                                                             
- เพิ่มกิจกรรมใหหลากหลายมากกวานี้   
2. สถานที่ไมสวยงาม   
3. เพิ่มเวลาการจัดกิจกรรมใหมากกวานี้    
                                                                                   

198 โครงการปลูกปญญาสรางคานิยม 4.08 0.62 มาก 81.60 103 โรงเรียน
มะคาวิทยา 

ผลลัพธจากการดาํเนินโครงการ                                                                                                            
1. ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในเขตบริการมีความสัมพันธอันดีตอกัน                                                  
2. มีการประสานงานและแลกเปลี่ยนทัศนคติที่ดรีะหวางโรงเรียนในชุมชน                                                          
3. เปนการประชาสัมพันธกจิกรรมและผลการดําเนินงานดานตาง ๆ ของโรงเรียนใหชุมชนไดรับทราบ                          
4. ผูเขารวมกจิกรรมมีความพึงพอใจในการรวมกจิกรรม                                                                           
ขอเสนอแนะ                                                                                                                             
1. การจัดกจิกรรมอาจใชกิจกรรมเสริมดานนันทนาการ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจ                                                     
2. ควรมีการประสานงานและประชาสัมพันธกิจกรรมใหชุมชนไดรับทราบอยางทั่วถึง 
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ลําดับที ่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

199 โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4.20 0.77 มาก 84.00 100 โรงเรียน
มะคาวิทยา 

ผลลัพธจากการดาํเนินโครงการ                                                                                                            
1. ครูจัดการเรียนรูบรูณาการปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงทุกกลุมสาระทุกรายวิชา                                                  
2. นักเรียนมกีิจกรรมการเรียนรูและนําไปใชในชีวิตประจําวนั                                                                        
3. สถานศึกษามีแหลงเรียนรูศาสตรพระราชา                                                                                            
4. ชุมชนมีสวนรวมและสนับสนุนการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน                                          
ขอเสนอแนะ                                                                                                                                   
- สถานศึกษาควรเนนใหผูเรียนไดนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตในทุกๆดาน 
 

200 โครงการแสวงหาความรูเชิดชูปญญา 4.86 0.86 มากที่สุด 97.20 150 โรงเรียน
มะคาวิทยา 

ผลลัพธจากการดาํเนินโครงการ                                                                                                            
1. นักเรียนมปีระสบการณและความรู  เกิดทัศนคติที่ดีตอการเรียนรูที่แปลกใหม                                                   
2. สรางองคความรูใหเกิดกบัผูเรียน                                                                                         
ขอเสนอแนะ                                                                                                                             
- ควรเพิ่มระยะเวลาในการทัศนศึกษา 
 

201 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

4.54 0.55 มากที่สุด 90.80 65 โรงเรียน
มะคาวิทยา 

ผลลัพธจากการดาํเนินโครงการ                                                                                                   
1. นักเรียนไดรบัความรู เสริมประสบการณจากวิทยากรทีม่คีวามรูความสามารถ                                                   
2. นักเรียนไดเรียนรู ปรับตัวกบัการที่จะเรียนรูรวมกันกบันกัเรียนโรงเรียนอื่น ๆ 
3. ครูไดเรียนรูกับวิทยากรรวมกับนักเรียน 
4. ครูและโรงเรียนมเีครือขายพฒันาการศึกษา        
 
ขอเสนอแนะ                                                                                                                             
1. ครูควรจัดกิจกรรมในช้ันเรียนใหนักเรียนมีประสทิธิภาพ จะทําใหนกัเรียนมีพื้นฐานที่ดี การเตมิเต็มจะสมบูรณ 
   ย่ิงขึ้น     
2. โรงเรียนควรมีวิธีการที่ทําใหนกัเรียนเห็นความสําคัญของการจัดกจิกรรม จะทําใหนักเรียนใฝเรียนรูยิ่งขึ้น   
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ลําดับที ่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

202 สนับสนุนค า ใช จ ายการบริ ห าร
สถานศึกษาของโ รง เรี ยนสั ง กั ด
อ ง ค ก า ร บ ริ ห า ร ส ว น จั ง ห วั ด
นครราชสีมา ( กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
Block course ลูกเสือ-เนตรนารี- 
ยุวกาชาด ๒/๒๕๖๐) 

4.92 0.27 มากที่สุด 98.40 100 โรงเรียนวัด  
ประชานิมิตร 

 

ผลการลัพธจาการดําเนินโครงการ 
นักเรียนไดเขารวมกิจกรรม Block course  ลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด 2/2560 ทุกคน ไดเรียนรูกิจกรรม ลูกเสือ-
เนตรนารี-ยุวกาชาด เต็มตามหลักสูตร ครบกระบวนการของกิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด ไดรับการฝกทั้ง
ภาคปฏิบัติและภาคสนาม จากครูผูสอน จนทําใหนักเรียนเรียนจบหลักสูตรตามที่ไดวางไวในหลักสูตรของสถานศึกษา 
ขอเสนอแนะ 
- การจัดกิจกรรม Block course  ลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด มีประโยชนและนักเรียนไดรับความรูอยางเต็มที่ 
  สามารถเรียนรูไดอยางตอเนื่อง ชวยใหสามารถจัดการกับเวลา สถานที่ ในการจัดกิจกรรมไดอยางเหมาะสม ควรมี 
  การดําเนินการในปถัด ๆ ไป และนํากิจกรรม Block course ไปใชในกิจกรรมอื่น ๆ ที่เหมาะสม 

203 โครงการกิจกรรมพัฒนาการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

4.12 0.65 มาก 82.40 250 โรงเรียน  
หนองบัว
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนไดแสดงศักยภาพของตนเอง  
2. นักเรียนไดเขารวมกิจกรรมที่ตนเองถนัดและสนใจ 
3. นักเรียนไดรับประสบการณใหม ๆ จากการเขารวมกิจกรรม 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรจัดกิจกรรมตอเนื่องทุกป  
2. กิจกรรมควรมีหลากหลายและหลาย ๆ กิจกรรม 

204 โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีศักยภาพ 

4.45 0.67 มาก 89.00 20 โรงเรียน  
หนองบัว
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ  
1. บุคลากรโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมไดเขารับการอบรม ไมนอยกวา 20 ช่ัวโมงตอปการศึกษา   
2. บุคลากรโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมนําความรูที่ไดรับมาพัฒนาตนเองดานงานวิชาการ งานสอน มาตรฐาน 
   วิชาชีพ และงานพิเศษที่ไดรับมอบหมาย เกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ เพิ่มพูนความรูและ 
   ประสบการณดานตางๆ 
ขอเสนอแนะ 
- เปนโครงการที่เปดโอกาสใหบุคลากรไดพัฒนาตนเองทําใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพ มีขวัญและ 
  กําลังใจในการปฏิบัติงาน 
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ลําดับที ่ โครงการ คา 
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คา 
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ความพึง
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(ฉบับ) 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

205 โครงการพัฒนาสภาพแวดลอมและ
บรรยากาศใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู 

4.44 0.71 มาก 88.80 261 โรงเรียน  
หนองบัว
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
2. สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองสนับสนุนการจัดกิจกรรม วัสดุ ครุภัณฑ พอเพียงอยูใน 
   ภาพใชงานไดดี ถูกสุขลักษณะ สะอาดสวยงาม เอื้อตอการจัดการเรียนรู 
ขอเสนอแนะ 
1. เปนโครงการที่ทําใหนักเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมในโรงเรียนทําใหมีบรรยากาศที่เอื้อ 
   ตอการจัดการเรียนรู 
2. เปนโครงการที่ทําใหสถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองสนับสนุนการจัดกิจกรรม วัสดุ  
   ครุภัณฑ พอเพียงอยูในสภาพใชงานไดดี ถูกสุขลักษณะ สะอาดสวยงาม เอื้อตอการจัดการเรียนรู 
3. การทํางานบุคลากรใหฝายบริหารงานสงเสริมและบริการทํางานเปนทีม 

206 โครงการกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

4.20 0.62 มาก 84.00 250 โรงเรียน  
หนองบัว
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. ผูเขารวมโครงการไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการเรียนการสอน 
2. ผูเขารวมโครงการไดเรียนรูเทคนิคใหม  ๆ 
3. ครูมีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์  มีความรูความสามารถในการ 
   พัฒนาตนเองดานการจัดการเรียน   
ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการจัดกิจกรรมอยางตอเน่ือง และครูควรมีการใชสื่อที่หลากหลาย 
2. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมากเกินไป  

207 โครงการพัฒนากลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร 

4.39 0.73 มาก 87.80 200 โรงเรียน  
หนองบัว
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ สงเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
สรางเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน การพัฒนาความรูและการจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร  จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณที่
ใชในการจัดการเรียนการสอน  จัดกิจกรรมการแขงขันสัปดาหวันวิทยาศาสตร จัดกิจกรรมคายวิทยาศาสตร  
(ดาราศาสตร)  ใหกับนักเรียนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมและนํานักเรียนไปรวมกิจกรรมนิทรรศการสัปดาหวัน
วิทยาศาสตรกับหนวยงานภายนอก 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรสงเสริมความสามารถดานทักษะวิทยาศาสตรเพื่อสงประกวดแขงขันในระดับจังหวัด และภูมิภาคตอไป 
2. ปการศึกษา  2561 ควรจัดคายวิทยาศาสตรอีกเพราะ เปนการสงเสริมใหนักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียน 
   วิทยาศาสตร 
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ลําดับที ่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

208 โครงการพัฒนากลุมสาระการเรียนรู
สุขศึกษาและพลศึกษา 

3.60 0.54 มาก 72.00 100 โรงเรียน  
หนองบัว
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ    
- โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณกีฬาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเพียงพอ มีสื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการ 
  เรียนการสอน มีการฝกทักษะดานการกีฬาเต็มตามศักยภาพ นักเรียนเปนผูมีสุขภาพรางกายแข็งแรง หางไกลยา 
  เสพติด นักเรียนไดแสดงออกดานความสามารถดานการกีฬา และเปนการปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงคใน 
  การอยูรวมกันในสังคม เชน การมีน้ําใจเปนนักกีฬาการเปนผูนําผูตามที่ดี 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรจัดกิจกรรมใหญกวานี้และของรางวัลใหญกวาน้ี 
2. ควรมีการแขงขันกีฬาหลากหลายกวานี้ 
3. ควรจัดกิจกรรมแบบนี้อีกและอยากใหคณะครูทุกทานรวมเลนกีฬากับเด็กนักเรียนอีก 
 

209 โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 4.43 0.64 มาก 88.60 246 โรงเรียน  
หนองบัว
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุนใหญ กิจกรรมรักษาดินแดน และกิจกรรมเพื่อสังคมและ 
    สาธารณประโยชน 
2. นักเรียนเห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค 
3. นักเรียนมีทักษะในการจัดการ การทํางาน สามารถปรับตัวเขากับสังคมในปจจุบันและอนาคต 
4. นักเรียนเห็นแกประโยชนสวนรวม และปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอสังคม 
5. นักเรียนมีจิตสํานึกในการปฏิบัติตนตามวิถีทางประชาธิปไตย 
6. นักเรียนเปนคนดี เกง และมีความสุข ไดดวยกิจกรรมนักเรียน 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการวางแผนที่ดี รอบครอบ และติดตามกอนการจัดกิจกรรม เพื่อความสะดวก เรียบรอย ปลอดภัยและเกิด 
   ประโยชนสูงสุดตอทุกฝาย 
2. ควรมีการติดตามนักเรียนที่ไมไดเขารวมกิจกรรม และจัดกิจกรรมการเรียนเพิ่มเติม 
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ลําดับที ่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
210 โครงการการจัดการเรียนรูแบบบูรณา

การตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4.81 0.18 มากที่สุด 96.20 250 โรงเรียน  
หนองบัว
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. มีแหลงเรียนรูใหกับนักเรียน เยาวชนและประชาชน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 
3. มีพันธุพืช วัสดุอุปกรณทางการเกษตร สําหรับจัดการเรียนรูตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 12  ฐาน 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการศึกษาดูงานดานการเกษตร เพื่อใหนักเรียน เรียนรูนอกสถานศึกษา 
2. ควรมีเครื่องกลทางการเกษตร เชน รถไถเดินตาม เครื่องตัดหญา เพื่อรองรับการจัดการพื้นที่ใหไดสะดวกยิ่งขึ้น 
3. ควรมีการจัดการเรียนรูตามฐาน ทั้งดานเนื้อหาและกิจกรรมในช่ัวโมง ใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ และเรียนรูให 
   มากกวานี้ 

211 โครงการงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

4.67 0.87 มากที่สุด 93.40 15 โรงเรียน  
หนองบัว
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. ครูมีสวนรวมในงานประกันคุณภาพการศึกษา 
2. มีการนําผลการประเมินมาตรฐาน เพื่อไปปรับปรุงพัฒนา 
3. มีรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 
ขอเสนอแนะ 
1. การประเมินมาตรฐานในบางมาตรฐานยังมีเกณฑการประเมินยังไมครอบคลุม 
2. ควรมีการนําผลการประเมินมาตรฐานไปปรุงปรับและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการจัดโครงการรองรับ 

212 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของนักเรียน 

4.86 0.42 มากที่สุด 97.20 100 โรงเรียน  
หนองหวา

พิทยา
สรรค 

ผลลัพธจาการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานเกณฑมาตรฐาน 
2. นักเรียนมีทักษะการบวนการคิดอยางเปนระบบ 
3. นักเรียนมีนิสัยรักการอานใฝรูใฝเรียน 
ขอเสนอแนะ 
- โรงเรียนขนาดเล็ก ๆ ไมมีงบ ประมาณในการจัดหาวิทยากรที่ชํานาญ ดานติว O-Net 
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ลําดับที ่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
213 โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ก า ร เ รี ย น รู สู

กระบวนการคิด 
4.56 0.22 มากที่สุด 91.20 50 โรงเรียน  

หนองหวา
พิทยาสรรค 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1 ผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห สรุปความคิดอยางเปนระบบ และมีการคิดแบบองครวม 
2 ผูเรียนสามารถกําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผล 
3 ผูเรียนมีทักษะการคิดสรางสรรค การคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงาน 
4 ผูเรียนมีทักษะการทําโครงงาน 

214 โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีสุนทรียภาพ
ลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

4.62 0.23 มากที่สุด 92.40 80 โรงเรียน  
หนองหวา
พิทยาสรรค 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนไดรับการสงเสริมความความสามารถดาน  ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา 
2. นักเรียนสมัครใจเปนนักกีฬา กรีฑา และสามารถเขารวมแขงขันไดทุกรายการ 

215 โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ง า น ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษา 

4.78 0.35 มากที่สุด 95.60 100 โรงเรียน  
หนองหวา
พิทยาสรรค 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. ครูไดรับการอบรมพัฒนาดานหลักสูตรสถานศึกษาและมีผลงานที่แสดงใหเห็นวาผูเรียนอธิบายวิธีคิด สรุป 
   ความคิด ของตนเองในลักษณะโครงงาน บูรณาการอยางนอย 3 กลุมสาระ 
2. มีแผนจัดการเรียนรูโดยกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนครอบคลุมทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ 
   สําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคไดอยางเหมาะสม 

216 โครงการพัฒนาระบบการประกั น
คุณภาพการศึกษา เพื่ อการพัฒนา
คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา 

4.91 0.36 มากที่สุด 98.20 100 โรงเรียน  
หนองหวา
พิทยาสรรค 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในจนไดรับการรับรองจาก สมศ. 
2. โรงเรียนไดรับการประเมินจากตนสังกัด 

217 โครงการวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4.59 0.14 มากที่สุด 91.80 100 โรงเรียน  
หนองหวา
พิทยาสรรค 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. ผลงานวิจัยสถานศึกษาเปนสารสนเทศสําคัญในการตัดสินใจของฝายบริหารไดอยางถูกตองนาเชื่อถือ  
2. ผลงานวิจัยในชั้นเรียนที่ใชพัฒนาการจัดการเรียนรูใหแกนักเรียนไดอยางมีคุณภาพ 
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ลําดับที ่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
218 โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 4.79 0.19 มากที่สุด 95.80 100 โรงเรียน  

หนองหวา
พิทยา
สรรค 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนครบทุกคน 
2. นักเรียนไดพัฒนาศักยภาพของตนเองตามความถนัดและความสนใจของตนเอง 
3. นักเรียนไดรับความรู  มีประสบการณและมีความพรอมในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 
4. นักเรียนมีความสุขกับการเรียน 

219 โครงการพัฒนางานแนะแนว 4.52 0.28 มากที่สุด 90.40 100 โรงเรียน  
หนองหวา

พิทยา
สรรค 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. โรงเรียนมีระบบการจัดกิจกรรมแนะแนวมีการบูรณาการเขากับกระบวนการเรียนรูที่สนองความตองการของ 
   นักเรียนเปนรายบุคคลและสงเสริมใหนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ 
2. บุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของ ไดแก ครู ผูปกครอง ชุมชน องคกรภาครัฐ เอกชน มีสวนรวมในกระบวนการอยาง 
   กัลยาณมิตร 

220 โครงการมหกรรมการศึกษาเพิ่มมูลคา  
สูมวลชน (เปดบานวิชาการ) 

4.61 0.13 มากที่สุด 92.20 100 โรงเรียน  
หนองหวา

พิทยา
สรรค 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. โรงเรียน ครูและนักเรียนไดนําเสนอผลงานของตนเอง 
2. นักเรียนโรงเรียนเขตพื้นที่บริการไดเขารวมชมมหกรรมวิชาการและเยี่ยมชมโรงเรียน 
3. ผูเขาเยี่ยมชมและผูที่เกี่ยวของมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการมหกรรมวิชาการของโรงเรียน 

221 โครงการปรับความรูพื้นฐานนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ  4 

4.78 0.13 มากที่สุด 95.60 120 โรงเรียน  
หนองหวา

พิทยา
สรรค 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนมีพื้นฐานความรูดานภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  และทักษะการคํานวณ 
2. สามารถคัดกรองนักเรียนที่มีปญหาการอานไมออก เขียนไมคลอง คิดคํานวณไมชํานาญ 
3. นักเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู 
4. นักเรียนเกิดความพรอมทางดานพฤติกรรม มีทัศนคติที่ดี 
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ลําดับที ่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
222 โค ร ง ก าร พัฒ นาศั ก ยภาพผู เ รี ย น

(SBMLD ) 
4.68 0.34 มากที่สุด 93.60 65 โรงเรียน  

หนองหวา
พิทยาสรรค 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. มีกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามความตองการของผูเรียน 
2. ผูเรียนไดเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจของแตละคน 
3. ผูเรียนผูปกครองและคณะกรรมการฯมีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาการจัดการศึกษา 

223 พิ ธี มอบประกาศนี ยบั ตรนั ก เ รี ย น
มัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 
6 และปจฉิมนิเทศ 

4.78 0.24 มากที่สุด 95.60 100 โรงเรียน  
หนองหวา
พิทยาสรรค 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  มีความสุขและมีความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษา 
   ของตนเอง 
2. นักเรียนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

224 โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี
และวันสําคัญ (กิจกรรมวันลอยกระทง) 

4.99 0.14 มากที่สุด 99.80 250 โรงเรียน 
หินดาด
วิทยา 

 
ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. ครู และ นักเรียน เขารวมกิจกรรมรอยละ 90 
2. ครู นักเรียนและชุมชน เห็นคุณคา และชวยกันอนุรักษสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของไทย 
ขอเสนอแนะ 
- ควรเพิ่มงบประมาณสนับสนุนโครงการ 

225 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนระดับชาติ (กิจกรรม 
คายเยาวชนเพื่อยกระดับความกาวหนา
ทางวิชาการ) 

4.78 0.42 มากที่สุด 95.60 100 โรงเรียน 
หินดาด
วิทยา 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
- นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เขารวมกิจกรรมรอยละ 90 

226 โครงการพัฒนาเครือขายผูปกครองและ
คณะกรรมการสถานศึกษา (กิจกรรม 
ป จฉิ มนิ เ ทศนั ก เ รี ยนแล ะปร ะชุ ม
ผูปกครองนักเรียน ม.3 และ ม.6) 

4.81 0.43 มากที่สุด 96.20 80 โรงเรียน 
หินดาด
วิทยา 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
- นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เขารวมกิจกรรมรอยละ 90 
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ลําดับที ่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
227 โครงการพัฒนากลุมสาระการเรียนรู  

8 กลุมสาระ  (กิจกรรมวันคริสตมาส) 
4.70 0.50 มากที่สุด 94.00 90 โรงเรียน 

หินดาด
วิทยา 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนเขารวมกิจกรรมรอยละ 90 
2. นักเรียนมีทักษะการใชภาษาอังกฤษ และมีเจตคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษ 

228 โครงการสงเสริมความรวมมือในการ
พัฒนาดานกีฬา (กิจกรรม การแขงขัน
กีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แหงประเทศไทย  ประจําป 2560) 

4.79 0.47 มากที่สุด 95.80 190 โรงเรียน 
หินดาด
วิทยา 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
- ครูและนักเรียน  ไดแสดงความสามารถทักษะดานกีฬา 
ขอเสนอแนะ 
1. มีสนามกีฬาไมเพียงพอและไดมาตรฐานในแตละประเภทกีฬา ควรจัดซื้อวัสดุอุปกรณเพิ่ม 
2. สนับสนุนงบประมาณเพิ่ม 

229 โครงการสงเสริมศักยภาพดานกีฬาและ
นันทนาการ (กิจกรรม การแขงขันกีฬา
ภายใน) 

4.85 0.38 มากที่สุด 97.00 130 โรงเรียน 
หินดาด
วิทยา 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนเขารวมกิจกรรมรอยละ 90 
2. ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ  รอยละ 90 
3. ผูเรียนมีสุขภาพกายและมีนํ้าหนักสวนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐานรอยละ 98 
 

230 โครงการสงเสริมศักยภาพดานกีฬาและ
นันทนาการ (กิจกรรม การแขงขันกีฬา
ตานยาเสพติด) 

4.62 0.67 มากที่สุด 92.40 150 โรงเรียน 
หินดาด
วิทยา 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนไดแสดงความสามารถทักษะดานกีฬาฟุตซอล รอยละ 100 
2. ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ  รอยละ 90 

231 โ ค ร ง ก า ร โ ค ร ง ก า ร พัฒ น า ก า ร จั ด
การศึกษาแบบบูรณาการ (กิจกรรม คาย
บูรณาการกลุมสาระการเรียนรู) 

4.64 0.63 มากที่สุด 92.80 170 โรงเรียน 
หินดาด
วิทยา 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ - นักเรียนเขารวมกิจกรรมรอยละ 90 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการจัดกิจกรรมทุกป 
2. ควรสนับสนุนงบประมาณเพิ่ม 
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ลําดับที ่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
232 โครงการพัฒนาเครือขายผูปกครองและ

คณะกรรมการสถานศึกษา (กิจกรรม 
ประชุมผูปกครอง) 

4.35 0.63 มาก 87.00 100 โรงเรียน 
หินดาด
วิทยา 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. ผูปกครองเขารวมกิจกรรมรอยละ 80 
2. ผูปกครองมีความพึงพอใจรอยละ 80 

233 โครงการสงเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตร
นารี 

4.55 0.54 มากที่สุด 91.00 250 โรงเรียน 
หินดาด
วิทยา 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนเขารวมกิจกรรมรอยละ 90 
2. นักเรียนมีความอดทน มีระเบียบวินัย รูจักชวยเหลือตัวเองและสามารถทํางาน รวมกับผูอื่นได รอยละ 90 
ขอเสนอแนะ 
- ควรมีการจัดกิจกรรมเขาคายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีนอกสถานที่บาง อาจจะเปนปเวนป เพื่อใหเปลี่ยนบรรยากาศ 

234 โครงการพัฒนาการศึกษารวมกับชุมชน 4.34 0.92 มาก 86.80 100 โรงเรียน 
กุดจิกวิทยา 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. ผูปกครองเขารวมประชุม 
2. ผูปกครองไดรับความรูและความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
ขอเสนอแนะ 
1. จัดใหมีการประชุมอยางตอเนื่อง 
2. ใหเวลาในการพบครูที่ปรึกษามากกวานี้ 

235 โครงการพัฒนาพัฒนาคุณภาพผูเรียน 4.50 0.35 มาก 90.00 100 โรงเรียน 
กุดจิกวิทยา 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. ผูเรียนมีระเบียบวินัย   2. ผูเรียนมีคุณธรรม 

236 โครงการอนุรักษประเพณีในทองถิ่น 
(กิจกรรมวันลอยกระทง) 

4.52 0.76 มากที่สุด 90.40 100 โรงเรียน
เตรียม

อุดมศึกษา
นอมเกลา 

นครราชสมีา 
ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนไดเรียนรู เขาใจ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมดานวัฒนธรรม ประเพณี เกิดความภาคภูมิใจในมรดกทาง
วัฒนธรรม 
2. นักเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของทองถิ่น 
3. นักเรียนรอยละ 90.45 มีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมวันลอยกระทง 
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ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการจัดกิจกรรมลอยกระทง ประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ ภายในโรงเรียนเปนประจําทุกป 
2. เปนกิจกรรมอนุรักษ วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามในทองถิ่น 
3. สรางความสามัคคี ปรองดอง และทําใหเกิดสมัพันธอันดีในหมูคณะ 
ลําดับที ่ โครงการ คา 

เฉลี่ย 
คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
237 โครงการเรียนรู วิถีชีวิตชาวนาและ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรม
เกี่ยวขาว) 

4.56 0.72 มากที่สุด 91.20 100 โรงเรียน
เตรียม

อุดมศึกษา
นอมเกลา 

นครราชสีมา 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนไดเรียนรู เขาใจ การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพ 
2. นักเรียนมีความตระหนัก เกิดความรูสึกรัก หวงแหน และเห็นคุณคาของภูมิปญญาในทองถิ่น 
3. นักเรียนไดเรียนรู เขาใจ ขั้นตอนการประกอบอาชีพการทํานาแบบครบวงจร 
4. นักเรียนรอยละ 91.20 มีความพึงพอใจการเขารวมกิจกรรมศึกษาวิถีชีวิตชาวนา 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการจัดกิจกรรมเรียนรูวิถีชีวิตชาวนาภายในโรงเรียนเปนประจําทุกป 
2. เปนกิจกรรมอนุรักษ วัฒนธรรม ภูมิปญญาในทองถิ่น 
3. สรางความสามัคคีในหมูคณะ 

238 โค ร ง ก าร ศึ กษาแห ล ง เ รี ย น รู ท า ง
สิ่งแวดลอมในทองถิ่น 

4.62 0.67 มากที่สุด 92.40 100 โรงเรียน
เตรียม

อุดมศึกษา
นอมเกลา 

นครราชสีมา 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนไดรับความรูและประสบการณจากการเขาคาย สามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
2. นักเรียนมีความตระหนักและเห็นคุณคาของทรัพยากร สิ่งแวดลอม เกิดความรูรักและหวงแหน 
3. นักเรียนนําความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาแหลงเรียนรูที่สนใจมาพัฒนาและยกระดับคุณภาพ 
    ในการเรียนรูของตนเอง 
4. นักเรียนรอยละ 92.40 มีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรูทางสิ่งแวดลอม 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการจัดกิจกรรมที่สามารถนําประสบการณที่ไดมาปรับใชในชีวิตประจําวัน 
2. เปนกิจกรรมอนุรักษที่ดี ทําใหรูจักหวงแหนทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
3. ทําใหความสามัคคีในหมูคณะ รูจักใชทักษะชีวิต 
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ลําดับที ่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
239 โครงการเสริมสรางทักษะพลศึกษา 

(กิจกรรมกีฬาสีภายใน) 
4.65 0.64 มากที่สุด 93.00 100 โรงเรียน

เตรียม
อุดมศึกษา
นอมเกลา 

นครราชสีมา 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. ไดสงเสริมใหนักเรียน ไดเลนกีฬาและออกกําลังกายในชนิดกีฬาที่ตนเองถนัดเปนประจําสม่ําเสมอ 
2. ไดสงเสริมและพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ใหมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ 
3. ไดพัฒนาทักษะและฝกทักษะกีฬาในแตละชนิดกีฬาที่นักเรียนชื่นชอบและที่ตนเองถนัด เพื่อเขารวมแขงขันกีฬา
ในระดับกลุม ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 
4. นักเรียนรอยละ 93.17 มีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน 
ขอเสนอแนะ 
1. เปนกิจกรรมที่ดี ไดออกกําลังกาย ไดเลนกีฬาที่ตนเองถนัด 
2. ไดฝกทักษะดานกีฬา รักการออกกําลังกาย 
3. ไดแสดงความสามารถดานตาง ๆ 
 

240 โครงการประชุมผูปกครองนักเรียนและ
เครือขายผูปกครอง (กิจกรรมประชุม
ผูปกครองภาคเรียนที่ 2/2560) 

4.49 0.62 มาก 89.80 100 โรงเรียน
เตรียม

อุดมศึกษา
นอมเกลา 

นครราชสีมา 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. เกิดความสัมพันธอันดีระหวางผูปกครองนักเรียนกับโรงเรียน 
2. โรงเรียนไดรับเสนอแนะจากผูปกครองนักเรียนไดมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน 
3. โรงเรียนไดรับความรวมมือกับผูปกครองนักเรียนในการสงเสริมการเรียนรู และพัฒนาการดานตาง ๆ            
   ของนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. โรงเรียนไดรับความรวมมือจากผูปกครองในการดูแลนักเรียนและรวมกันสงเสริม พัฒนา ปองกัน และแกไข 
   ปญหานักเรียน 
5. ผูปกครองนักเรียนรอยละ 89.83 มีความพึงพอใจในการเขารวมการประชุมผูปกครอง 
ขอเสนอแนะ 
1. ไดรับฟงนโยบาย การชี้แจง แนวทางในการดําเนินงานของโรงเรียนจากผูบริหาร 
2. ไดเสนอแนะแนวทางในการดูแลนักเรียนในดานตาง ๆ รวมกัน 
3. เปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูปกครองและโรงเรียน 
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ลําดับที ่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
241 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

นักเรียน (กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อแกไขพฤติกรรมนักเรียน) 

4.44 0.67 มาก 88.80 100 โรงเรียน
เตรียม

อุดมศึกษา
นอมเกลา 

นครราชสีมา 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนที่มีปญหาพฤติกรรมไดรับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
2. นักเรียนที่เขาคายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อมีพฤติกรรมในภาพรวมดีขึ้น 
3. นักเรียนที่เขาคายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีปญหาเรื่องพฤติกรรมลดลง 
4. นักเรียนรอยละ 88.94 มีความพึงพอใจในการเขาคายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  
ขอเสนอแนะ 
1. เปนกิจกรรมที่ชวยลดปญหาดานพฤติกรรมของนักเรียน 
2. ควรจัดกิจกรรมเปนประจําทุกป 
 

242 โครงการเสริมสรางนิสัยรักการอาน  
(กิจกรรมสัปดาหหองสมุด) 

4.62 0.52 มากที่สุด 92.40 100 โรงเรียน
เตรียม

อุดมศึกษา
นอมเกลา 

นครราชสีมา 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
2. นักเรียนเห็นคุณคาหนังสือและมีนิสัยรักการอาน 
3. นักเรียนมีทักษะในดานตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น 
4. นักเรียนรอยละ 91.74 มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมสัปดาหหองสมุด 
ขอเสนอแนะ 
1. เปนกิจกรรมที่มีประโยชน เกิดความคิดสรางสรรค กลาแสดงออก 
2. เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนไดรวมกิจกรรมที่หลากหลาย 
3. ควรจัดกิจกรรมทุกป 
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ลําดับที ่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
243 โครงการเสริมสรางนิสัยรักการอาน 

(กิจกรรมรักการอาน) 
 

4.58 0.61 มากที่สุด 91.60 100 โรงเรียน
เตรียม

อุดมศึกษา
นอมเกลา 

นครราชสีมา 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนรูจักใชเวลาวางในการอานหนังสือดวยตนเอง 
2. นักเรียนเห็นคุณคาของการอานและมีนิสัยรักการอาน 
3. นักเรียนมีทักษะทางวิชาการในดานตาง ๆ มากข้ึน 
4. นักเรียนรอยละ 91.74  มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมรักการอาน 
ขอเสนอแนะ 
1. เปนกิจกรรมที่มีประโยชน 
2. เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนไดอานหนังสือที่หลากหลาย 
3. ควรจัดและมีการมอบเกียรติบัตรใหนักเรียนทุก ๆ ป 
 

244 โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน (กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน) 

4.59 0.61 มากที่สุด 91.85 100 โรงเรียน
เตรียม

อุดมศึกษา
นอมเกลา 

นครราชสีมา 
ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. รูจักนักเรียนและผูปกครองเปนรายบุคคล 
2. ไดชวยเหลือแนะนําวางแผนอนาคตใหนักเรียน 
3. ไดนําเสนอขอมูลของโรงเรียนตอผูปกครอง โดยเนนการเสนอขอมูลในเชิงบวกเปนสําคัญ  
4. ไดรับทราบความคาดหวังของผูปกครองตอโรงเรียน 
5. นักเรียนและผูปกครองรอยละ 91.85 มีความพึงพอใจตอการเยี่ยมบานนักเรียน 
ขอเสนอแนะ 
1. เปนโครงการที่ดี  ควรจัดตอเนื่องเปนประจําทุกป 
2. ผูปกครองรูสึกประทับใจในการจัดโครงการของโรงเรียน แมวาบานนักเรียนจะอยูตางจังหวัด คณะครูเดินทาง 
   ไปเยี่ยมบาน 
3. ไดรับทราบขอมูล ขาวสาร และพฤติกรรมของนักเรียนโดยตรง และสามารถใหขอเสนอแนะกับคณะครูได 
   โดยตรง 
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ลําดับที ่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
245 โครงการพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพ 

(กิจกรรมศึกษาดูงาน) 
4.62 0.61 มากท่ีสุด 92.51 40 โรงเรียน

เตรียม
อุดมศึกษา
นอมเกลา 

นครราชสีมา 
ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. คณะครูและบุคลากรไดรับความรูและประสบการณจากการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี 
2. สามารถนําความรูและประสบการณที่ไดรับมาปรับใชในการบริหารสถานศึกษาในดานตาง ๆ  
3. คณะครูและบุคลากรรอยละ 92.51 มีความพึงพอใจในการศึกษาดูงาน 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีกิจกรรมศึกษาดูงานเปนประจําทุกป 
2. ไดพบเห็นและรับประสบการณที่หลากหลายสามารถนํามาปรับใชไดจริง 

246 โ ค ร ง ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง ทั ก ษ ะ
ภาษาตางประเทศ (กิจกรรมวันคริสตมาส) 

4.65 0.61 มากท่ีสุด 93.00 100 โรงเรียน
เตรียม

อุดมศึกษา
นอมเกลา 

นครราชสีมา 
ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนสามารถประยุกตใชทักษะภาษาตางประเทศในการเรียน การศึกษาตอและในชีวิตประจําวัน 
2. นักเรียนไดแสดงออกดานการใชทักษะภาษาอังกฤษในเชิงสรางสรรค  
3. นักเรียนรอยละ 93.00 มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมวันคริสตมาส 
ขอเสนอแนะ 
1. เปนกิจกรรมท่ีใหนักเรียนไดแสดงออกดานภาษา ควรจัดเปนประจํา 
2. เปนกิจกรรมท่ีชวยผอนคลายความเครียดจากการเรียนตามปกติที่คอนขางหนัก 

247 โครงการเสริมสรางทักษะภาษาไทย 
   - กิจกรรมประกวดโครงงานภาษาไทย
ชั้น ม.4 

4.46 0.51 มาก 89.20 100 โรงเรียน
เตรียม

อุดมศึกษา
นอมเกลา 

นครราชสีมา 
ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนชั้น ม.4 ทุกคนไดเขารวมประกวดโครงงานภาษาไทย 
2. นักเรียนมีทักษะในการจัดทําโครงงานมากขึ้น 
3. นักเรียนไดแสดงออกทางความคิดอยางสรางสรรค ไดฝกกระบวนการคิด การทํางานรวมกัน มีความรับผิดชอบ 
4. นักเรียนรอยละ 89.17 มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานภาษาไทยชั้น ม.4 
ขอเสนอแนะ 
1. เปนกิจกรรมท่ีเสริมสรางทักษะการคิด การทํางานเปนทีม 
2. ทําใหรูวิธีการจัดทําโครงงาน 
3. สามารถนําไปปรับใชในการจัดทําโครงงานวิชาอ่ืน ๆ  ได 
4. ควรจัดเปนประจําทุกป 
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ลําดับที่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

248 โครงการเสริมสรางทักษะคณิตศาสตร 
(กิจกรรมประกวดโครงงานคณิตศาสตรชั้น 
ม.5) 

4.51 0.51 มากที่สุด 90.20 100 โรงเรียน
เตรียม

อุดมศึกษา
นอมเกลา 

นครราชสีมา 
ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนชั้น ม.5 ทุกคนไดเขารวมประกวดโครงงานคณิตศาสตร 
2. นักเรียนมีทักษะในการจัดทําโครงงาน 
3. นักเรียนไดฝกกระบวนการคิด การทํางานรวมกัน มีความรับผิดชอบ  
4. นักเรียนรอยละ 90.30 มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตรชั้น ม.5 
ขอเสนอแนะ 
1. เปนกิจกรรมที่สงเสริมการคิด การทํางานรวมกันอยางเปนระบบ 
2. ทําใหรูวิธีการทําโครงงาน 
3. สามารถนําไปปรับใชในการจัดทําโครงงานในรายวิชาอื่น ๆ ได 
4. ควรจัดเปนประจําทุกป 

249 โ ค ร ง ก า ร ป จ ฉิ ม นิ เ ท ศ แ ล ะ ม อ บ
ประกาศนียบัตรนักเรียน ชั้น ม.6 

4.50 0.54 มาก 90.00 100 โรงเรียน
เตรียม

อุดมศึกษา
นอมเกลา 

นครราชสีมา 
ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนเกิดความภาคภูมิในในวันสําเร็จการศึกษา 
2. นักเรียนเกิดความรักและผูกพันในสถาบัน รุนนอง และคณะครู 
3. นักเรียนรอยละ 90.00 มีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมปจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตร  
ขอเสนอแนะ 
1. เปนกิจกรรมที่ดี สงเสริมความภาคภูมิใจในตนเองและสถาบัน 
2. เปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางรุนพี่ รุนนอง และคณะครู 
3. มีการรับเหรียญรางวัล สรางความภาคภูมิใจในตัวเองและเพื่อน ๆ 

250 โครงการสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 4.60 0.13 มากที่สุด 92.00 123 โรงเรียน 
วังราง 

พิทยาคม 
ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนไดรับคําแนะนําในการศึกษาตอ 
2. นักเรียนที่ศึกษาตอมีโอกาสไดรับทุนการศึกษาตาง ๆ 
3. นักเรียนไดเห็นแนวทางอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองในอนาคต 
ขอเสนอแนะ 
1. ใหนักเรียนรุนพี่ที่สําเร็จการศึกษาไปแลว ไดศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น มาแนะนําการเรียนและแนวทาง ในการ 
    เลือกเรียนตอในระดับที่สูงขึ้นใหรุนนอง 
2. นํานักเรียนชมนิทรรศการแนะนําการศึกษามหาวิทยาลัยตาง ๆ ใหหลากหลาย 
3. การแนะนํานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ ควรมีวีดีทัศนนําเสนอโรงเรียน 
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ลําดับที ่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
251 โครงการเขาคายพักแรมลูกเสือ –  

เนตรนารี ลูกเสือวิสามัญ 
4.12 0.34 มาก 82.40 100 โรงเรียน 

วังราง
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนมีความรู ความเขาใจในหลักการเกี่ยวกับความดี ความงาม การรักษาสุขภาพรางกายและจิตใจ 
   หางไกลจากยาเสพติด 
2. นักเรียนสามารถวิเคราะห วิจารณแกปญหา กลาแสดงออก และทํางานรวมกับผูอื่นได 
3. มีความเสียสละ สามัคคี มีวินัย ประหยัด ซื่อสัตย กตัญูกตเวที รักการทํางาน เห็นคุณคาของการอยูรวมกัน  
   การชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
4. ปรับปรุงตนเอง ใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค สามารถนําความรูไปแกไขปญหา และพัฒนาบุคลิกภาพของ 
   ตนเองได 
ขอเสนอแนะ 
1. ดูแลดานอาหารใหกับลูกเสือ - เนตรนารี ใหดีขึ้น 
2. ดูแลสถานที่พักและหองน้ํา ใหเพียงพอตอความตองการ 
 

252 โครงการวังรางสัญจร 4.60 0.08 มากที่สุด 92.00 160 โรงเรียน 
วังราง

พิทยาคม 
ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. โรงเรียนและชุมชนไดทํากิจกรรมรวมกันและมีสัมพันธที่ดีตอกัน 
2. นักเรียนไดแสดงความรูความสามารถตามศักยภาพของตน 
3. ประชาชนในชุมชนรับทราบขอมูลที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรเชิญโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการมาเยี่ยมชมผลงานใหมากขึ้น 
2. การมีสวนรวมของผูปกครอง ผูบริหารควรกําหนดนโยบายใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม 
   ตาง ๆ ของโรงเรียน เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีการพัฒนาศักยภาพอยางสูงสุด 
 

253 โครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง 4.95 0.22 มากที่สุด 99.00 100 โรงเรียน 
วังราง

พิทยาคม 
ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
- นักเรียนมีทักษะในการดํารงชีวิตอยางพอเพียง   
ขอเสนอแนะ 
- ควรทํากิจกรรมใหตอเนื่อง 
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ลําดับที ่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
254 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4.72 0.24 มากท่ีสุด 94.40 28 โรงเรียน 

วังราง
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับความรู ประสบการณดานเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการทํากิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรูความรูและประสบการณในการทํางาน 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
ขอเสนอแนะ 
- เปนกิจกรรมที่ดี สงเสริมใหคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และผูบริหารมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน มีการแลกเปลี่ยน 
  ความรู ประสบการณรวมกัน และสงเสริมความสามัคคีในองคกร 

255 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูกลุม
สา ระการเ รี ยนรู ภาษ าต า งประเทศ 
(กิจกรรมวันคริสมาสและแขงขันทักษะ
ทางวิชาการ) 

4.51 0.29 มากท่ีสุด 90.20 150 โรงเรียน 
วังราง

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนไดรับการสงเสริมการมีทักษะดานภาษาอังกฤษ 
2. นักเรียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมดานภาษาอังกฤษ 
3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ 
ขอเสนอแนะ 
- ควรมีการจัดกิจกรรมบนเวทีที่หลากหลาย 

256 โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอน 

4.83 0.43 มากท่ีสุด 96.60 100 โรงเรียน 
วังราง 

พิทยาคม 
ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. ทุกกลุมสาระการเรียนรูจัดกิจกรรมการเรียนรูไดตามมาตรฐานการศึกษา 
2. นักเรียนทุกคนไดรับการสงเสริมศักยภาพอยางหลากหลาย 
3. นักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะทางวิชาการครบทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู 
ขอเสนอแนะ 
- โรงเรียนจัดใหมีการสงเสริมศักยภาพผูเรียนโดยใชแหลงเรียนรูที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนใหไดตามมาตรฐานการศึกษา 

257 โครงการฝกศึกษาแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนา
ศักยภาพทางการศึกษา ดานคุณธรรม 
จริยธรรม และหนาที่พลเมือง 

4.24 0.48 มาก 84.80 172 โรงเรียน 
สูงเนิน 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
- นักเรียนระดับสายชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 5 ตระหนักและเห็นความสําคัญของความมีคุณธรรม จริยธรรม และ  คานิยม 
  อันพึงประสงค และหนาที่พลเมือง 
ขอเสนอแนะ 
- ควรมีการจัดกิจกรรมอยางตอเน่ืองและควรเพิ่มกิจกรรมใหนักเรียนแสดงศักยภาพไดเต็มที่ และควรจัดสรร  งบประมาณ 
  ใหมีความเหมาะสม 





142 
 

ลําดับที ่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
258 โครงการฝกศึกษาแหลงเรียนรู เพื่อ

พัฒนาศักยภาพทางการศึกษา ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
“การเขารวมศึกษาดูงานพระเมรุมาศ  
ร.9 และวัดพระแกว” 

4.52 0.14 มากที่สุด 90.40 45 โรงเรียน 
สูงเนิน 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
- นักเรียนระดับสายช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ตระหนักและเห็นความสําคัญแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน  และเรียนรูการอยู 
  รวมกัน รวมถึงความรูประวัติศาสตรชาติไทย 

259 โครงการโครงการสถานศึกษาพอเพียงสู
ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

4.51 0.07 มากที่สุด 90.20 30 โรงเรียน 
สูงเนิน 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
- นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรูความเขาใจ ตระหนักและเห็นความสําคัญของการนําหลัก  
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
ขอเสนอแนะ 
- ควรมีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องและควรจัดสรรงบประมาณใหมีความเหมาะสม 

260 โครงการสงเสริมและพัฒนากิจกรรม
ลูกเสือ 

3.94 0.05 มาก 78.80 180 โรงเรียน 
สูงเนิน 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. ลูกเสือ เนตรนารี และผูบังคับบัญชา  มีความตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมนี้อยางพรอมเพียง 
2. มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ เสียสละเพื่อสวนรวม และมีจิตสาธารณะ 

261 โครงการฝกประสบการณอยูคาย 
พักแรมลูกเสือ - เนตรนารี  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

4.25 0.77 มาก 85.00 100 โรงเรียน 
สูงเนิน 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนทุกคนมีความรู และทักษะในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ตามหลักสูตรที่กําหนด 
2. นักเรียนทุกคนมีความรัก ความสามัคคี เสียสละ และชวยเหลือกิจกรรมกันมากขึ้น 
3. นักเรียนทุกคนสามารถนําความรู ทักษะและทัศนคติที่ดีไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

262 โครงการฝกประสบการณอยูคาย 
พักแรมลูกเสือ - เนตรนารี  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

4.45 0.19 มาก 89.00 150 โรงเรียน 
สูงเนิน 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนทุกคนมีความรู และทักษะในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ตามหลักสูตรที่กําหนด 
2. นักเรียนทุกคนมีความรัก ความสามัคคี เสียสละ และชวยเหลือกิจกรรมกันมากขึ้น 
3. นักเรียนทุกคนสามารถนําความรู ทักษะและทัศนคติที่ดีไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
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ลําดับที ่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
263 โครงการปลูกปญญาพัฒนาจิตนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนสูงเนิน 
3.59 0.25 มาก 71.80 150 โรงเรียน 

สูงเนิน 
ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1.  ครูและนักเรียนปฏิบัติธรรมถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในหลวงรัชกาลที่ 9 
2.  ครูและนักเรียนมีความรูความเขาใจในวิชาพระพุทธศาสนา 
3.  นักเรียนรักและเคารพพอ,แมและญาติผูใหญมากขึ้น 
ขอเสนอแนะ 
1.  นักเรียนควรไดรับการสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ในทุกที่ท่ีนักเรียนอาศัยอยูไมเฉพาะเจาะจงแคการนํา 
    นักเรียนเขาคาย 
2.  นักเรียนควรไดรับการพัฒนาในทุก ๆ ดานเพื่อสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

264 โครงการสงเสริมใหผูเรียนเปนสมาชิกที่ดี
ของครอบครัว ชุมชน  สังคม และปฏิบัติ
ตนตามระบอบประชาธิปไตย  

4.81 0.50 มากท่ีสุด 96.20 180 โรงเรียน 
สูงเนิน 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1.  นักเรียนและครูไดแสดงออกถึงความเปนประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน   
2.  สงเสริมนักเรียนไดมีสวนรวมในการบริหารงานดานกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับโรงเรียนและตัวนักเรียนเองอยางมี 
    ประสิทธิภาพ 
ขอเสนอแนะ 
1. นักเรียนยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องของการปกครองแบบระบออบประชาธิปไตย 
2. ควรจัดใหมีเจาหนาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของมาสงเสริมและใหความรูแกนักเรียน 

265 โครงการอาหารกลางวันนักเรียน 4.41 0.66 มาก 88.20 100 โรงเรียน 
สูงเนิน 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนดอยโอกาสที่มีฐานะยากจนไดรับประทานอาหารกลางวันทุกวัน 
2. นักเรียนในโครงการมีกําลังใจในการศึกษาเลาเรียนและมาโรงเรียนทุกวัน 
3. นักเรียนมีสุขภาพกาย และสมรรถภาพกายตามเกณฑมาตรฐาน 
 

266 พัฒนาศักยภาพของครู บุคลากร 
และนักเรียน(นิทรรศการน.พ.ค.นิทรรศน ) 

4.46 0.73 มาก 89.20 50 โรงเรียน 
หนอง 

งูเหลือม
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. ผลการสอบคะแนน O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  สูงขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการ 
   เรียนสูงขึ้น 
2. ผลการประเมินคุณภาพผูเรียนแตละกลุมสาระการเรียนรูดีขึ้น 
3. ไดขอมูลยอนกลับ สําหรับใชในกระบวนการตัดสินใจ และกําหนดแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ 
   โรงเรียน 
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ลําดับที ่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
267 โครงการคายยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 3และ 6 

3.84 0.70 มาก 76.80 100 โรงเรียน 
หนอง 

งูเหลือม
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. ผลการสอบคะแนน O-NET นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  3 , 6  สูงขึ้นมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
2. ผลการประเมินคุณภาพผูเรียนแตละกลุมสาระการเรียนรูดีขึ้น 
3. ไดขอมูลยอนกลับ สําหรับใชในกระบวนการตัดสินใจ และกําหนดแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ 
   โรงเรียน 
 

268 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 4.45 0.70 มาก 89.00 100 โรงเรียน 
หนอง 

งูเหลือม
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. ครูและบุคลากรมีความรูความเขาใจในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและตรงความตองการของนักเรียนและชุมชน 
ขอเสนอแนะ 
1. ตองการไดรับความรูเกี่ยวกับงานวิจัยและนวัตกรรม 
2. ตองการใหจัดอบรมหลักสูตรตอจากคําอธิบายรายวิชา เต็มขั้นตอนการทํา 
 

269 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนที่ เน นผู เ รี ยน เป นสํ าคัญ ตาม
แนวคิด Thinking  School 

4.79 0.41 มากที่สุด 95.8 100 โรงเรียน 
หนอง 

งูเหลือม
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิด Thinking  School  เพื่อใชจัดการเรียนการสอนทุกภาคเรียน 
2. ครูทุกคนมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนอยางหลากหลาย 
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นจากเดิม และมีความสามารถในการสอบแขงขันเพื่อเขาศึกษาตอใน 
    สถาบันตาง ๆ 
ขอเสนอแนะ  
– ควรมีการทบทวนการใชและประชุมปรึกษาหารือการนําแผนไปใชในการจัดการเรียนการสอน 
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ลําดับที ่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
270 โครงการคายคณิตศาสตร 4.27 0.66 มาก 85.40 100 โรงเรียน 

หนอง 
งูเหลือม
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนไดรับการพัฒนาทางดานการคิดสรางสรรค 
2. นักเรียนรูจักทํางานรวมกับผูอื่น มีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร 
 

271 โครงการดําวันแม - เกี่ยววันพอ 4.32 0.53 มาก 86.40 100 โรงเรียน 
หนอง 

บุญมาก
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนไดเรียนรูกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรูวิธีการดํานา เกี่ยวขาว 
2. โรงเรียนไดทํากิจกรรมรวมกับชุมชน 
 
 

272 โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
 (คายลูกเสือ - เนตรนารี) 

4.68 0.21 มากที่สุด 93.60 100 โรงเรียน 
หนอง 

บุญมาก
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนไดเรียนรู ฝกอดทน เขาคายพักแรม 
2. นักเรียนไดเรียนรูการอยูเปนหมูคณะ เพิ่มความรักสามัคคี 
 

273 โครงการแสดงนิทรรศการศิลปกรรม 
ปะสี แตมศิลป 

4.40 0.30 มาก 88.00 100 โรงเรียน 
หนอง 

บุญมาก
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนไดแสดงออกถึงผลงานดานศิลปะ และการแสดง 
2. เปนพื้นที่ใหนักเรียนไดแสดงความสามารถแกชุมชน 
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ลําดับที ่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
274 โครงการแนะแนวศึกษาตอ 4.87 0.65 มากท่ีสุด 97.40 30 โรงเรียน

หนองยาง
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
- นักเรียนมาศึกษาตอที่โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 
ขอเสนอแนะ 
- ควรทําโครงการน้ีอยางตอเนื่อง 

275 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู   
 (ติวโอเน็ต) 

4.40 0.55 มาก 88.00 30 โรงเรียน
หนองยาง
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
- นักเรียนไดรับความรูเพิ่มเติมจากการติวโอเน็ต 
ขอเสนอแนะ 
- ควรใหนักเรียนทุกคนไดติวเหมือนกัน 

276 โครงการเขาคายพักแรมลูกเสือ –  
เนตรนารี ปการศึกษา 2560 

4.83 0.68 มากท่ีสุด 96.60 30 โรงเรียน
หนองยาง
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนไดรวมกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 
2. นักเรียนไดพัฒนาตนเองใหมีความรับผิดชอบมากขึ้น 

277 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
นักเรียน 

4.80 0.45 มากท่ีสุด 96.00 30 โรงเรียน
หนองยาง
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
- นักเรียนไดเรียนรูเรื่องประชาธิปไตย 
ขอเสนอแนะ 
- เปนโครงการที่ดีควรทําตอเนื่อง 

278 โครงการปฐมนิ เทศและปจฉิมนิ เทศ
นักเรียน 

4.60 0.68 มากท่ีสุด 92.00 40 โรงเรียน
คลองเมือง
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. สถานศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศและประชุมเครือขายผูปกครองนักเรียน 
2. ผูปกครอง รวมแสดงความยินดีกับนักเรียนท่ีจบการศึกษา 
3. นักเรียน แสดงออกถึงความรักภาคภูมิใจตอสถานศึกษา 
ขอเสนอแนะ 
1. ตองการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศและประชุมเครือขายผูปกครองนักเรียนทุกป 
2. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศและประชุมเครือขายผูปกครองใหเสร็จสิ้นกอนเวลา  12.00 น. 
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ลําดับที ่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
279 โครงการพัฒนาศักยภาพผู เรี ยนดวย

กิจกรรมแนะแนว 
4.75 0.44 มากท่ีสุด 95.00 30 โรงเรียน

คลองเมือง
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการมีความสนใจและเขาศึกษาตอโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม 
2. สถานศึกษาเสริมสรางความสัมพันธที่ดีของโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคมตอโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
ขอเสนอแนะ 
1. ไดรับความรู และความเขาใจจากการฟงการแนะแนวเขาศึกษาตอของคณะครูมาก แตตองการจะใหอธิบายให 
    ชาและเขาใจ 
2. ระยะเวลาในการแนะแนว ตองการใหมาหลายๆ วัน และมาตั้งแตตนเทอมเพื่อไดมีเวลาใหตัดสินใจ 
 

280 โครงการลูกเสือ-เนตรนารี 4.30 0.92 มาก 86.00 60 โรงเรียน
คลองเมือง
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. สถานศึกษา จัดกิจกรรมคายลูกเสือเนตรนารี 
2. นักเรียน ไดความรูและรวมกิจกรรมเขาคายลูกเสือเนตรนารี 
3. นักเรียน แสดงออกถึงความมีน้ําใจ ชวยเหลือผูอื่น และมีจิตสาธารณะ 
ขอเสนอแนะ 
1. ตองการใหจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ที่คายพญาเย็นทุกๆ ป 
2. ตองการใหมีงบประมาณที่เพียงพอในการซื้อวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการจัดการเรียนการสอนลูกเสือเนตรนารี 
 

281 โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกิจกรรม
การเขาคายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 
ประจําปการศึกษา 2560 

4.29 0.71 มาก 85.80 225 โรงเรียน
ตลาดไทร
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 
2. ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค  มีวินัยและปฏิบัติตนที่เหมาะสมตลอดจนมีทักษะชีวิตที่ดีในการดําเนินชีวิต 
3. ผูเรียน ผูปกครองและชุมชน มีความพึงพอใจ รอยละ 100 ในการจัดกิจกรรมโครงการ 
ขอเสนอแนะ 
1. ตองการใหมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนอกสถานที่เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ 
2. ควรสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกับกลุมโรงเรียนขางเคียง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน 
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ลําดับที ่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
282 โครงการพัฒนาผู เรียน 8 กลุมสาระ       

กิจกรรม สงเสริมทักษะการดํารงชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.58 0.46 มากที่สุด 91.60 50 โรงเรียน
ตลาดไทร
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 
2. ผูเรียนทุกคนไดรับการปลูกฝงคุณธรรม สํานึกในความเปนชาติไทยและดําเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
   พอเพียง 
3. ผูเรียน ผูปกครองและชุมชน มีความพึงพอใจ รอยละ 100 ในการจัดกิจกรรมโครงการ 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรสงเสริมปรับปรุงและพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียนเพื่อใหผูเรียนและประชาชนในชุมชนไดศึกษา 
2. ควรสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู 

283 โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

4.53 0.52 มากที่สุด 90.60 50 โรงเรียน
ตลาดไทร
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. สถานศึกษา มีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรทองถิ่น 
2. สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 
3. ผูเรียน ผูปกครองและชุมชน มีความพึงพอใจ รอยละ 100 ในการจัดกิจกรรมโครงการ 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรสงเสริมใหโรงเรียนอบรมการจัดทําหลักสูตรของกลุมโรงเรียน 
2. ควรสนับสนุนครูอบรมหลักสูตรทองถิ่นและบูรณาการ 8 กลุมสาระการเรียนรู 

284 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุม
สาระ 

4.61 0.76 มากที่สุด 92.20 100 โรงเรียน 
ชองแมว
วิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนมีความรูและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
2. นักเรียนมีทักษะทางดานภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั้งในโรงเรียนและชุมชน 
3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

285 โครงการเยี่ยมบานนักเรียน 4.68 0.59 มากที่สุด 93.60 100 โรงเรียน 
ชองแมว
วิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนรอยละ 100 ไดรับดูแลจากครูที่ปรึกษา 
2. นักเรียนรอยละ 80 ขึ้นไป มีความพึงพอใจที่ดีโครงการเยี่ยมบานนักเรียน 
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ลําดับที ่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
286 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน 4.75 0.51 มากที่สุด 95.00 100 โรงเรียน 

วังไมแดง
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. โรงเรียนมีแหลงเรียนรูที่มีภูมิทัศนและบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู 
2. ครูบุคลากรและนักเรียนไดใชแหลงเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน 

287 โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

4.72 0.55 มากที่สุด 94.40 100 โรงเรียน 
วังไมแดง
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดรูจักวิธีปองกันและตักเตือนคนรูจักไมเกี่ยวของกับยาเสพติดทุก 
   รูปแบบ 
2. นักเรียนสามารถจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางที่ดีได 
ขอเสนอแนะ 
- ควรใหนักเรียนไดรวมเขาคายคุณธรรม จริยธรรม ทุกคน 
288 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

นักเรียน 
4.77 0.49 มากที่สุด 95.40 100 โรงเรียน 

วังไมแดง
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนกลุมเสี่ยงมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น 
2. คณะกรรมการนักเรียนมีภาวะความเปนผูนํามากขึ้น 
3. นักเรียนมีสมาธิในการเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม 

289 โครงการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหมี
คุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 

3.74 0.89 มาก 74.80 100 โรงเรียน 
วังไมแดง
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนทุกคนไดเขารวมแสดงผลงานของตนเอง และมีความภูมิใจในผลผลิตของนักเรียน 
2. นักเรียนทุกคนไดรับการติวเอเน็ต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 5 กลุมสาระการเรียนรู 
ขอเสนอแนะ 
- ควรจัดหาวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาใหความรูในครั้งตอไป 
290 โครงการพัฒนางานแนะแนว 3.68 0.86 มาก 73.60 80 โรงเรียน 

วังไมแดง
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. โรงเรียนไดออกแนะแนวการศึกษาตอใหกับโรงเรียนประถมในเขตพื้นที่บริการ 
2. งานแนะแนวไดรับการพัฒนา 
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ลําดับที ่ โครงการ คา 
เฉลี่ย 

คา 
S.D 

 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
291 โครงการพัฒนาสงเสริมความเปนเลิศ

ดานศักยภาพผูเรียน 
4.56 0.67 มากที่สุด 91.20 100 โรงเรียน 

วังไมแดง
พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
1. นักเรียนไดรับการสนับสนุนกิจกรรมปจฉิมนิเทศทุกคน 
2. นักเรียนมีพัฒนาการตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจของตน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ผลงานได 
3. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู มีความสามารถในการคิดวิเคราะห และมีความสุขกับการเรียนรู 

 คาเฉลี่ยความพึงพอใจในยุทธศาสตรที ่2 
แผนงานการศึกษา (โครงการพัฒนาโรงเรียน
ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา) 

4.45 0.56 มาก 89.00 30,146 46   
โรงเรียน 

 

สรุปผลวิเคราะหตามยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา  (โครงการพัฒนาโรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา) 
จากขอมูลโครงการที่ใชในการติดตามประเมินผลฯ แบบสุมโครงการตามแผนงานการศึกษา  
จํานวน 294 โครงการ  มีกลุมตัวอยางท่ีกรอกแบบสอบถาม  รวมทั้งสิ้น 30,887  คน 
สรุปพบวา คาเฉลี่ย       เทากับ  4.29  คิดเปนรอยละ 85.80 

 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา S.D. เทากับ 0.52 
          ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
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ภาพกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการประชุมทางวิชาการและจัดนิทรรศการครูดีเดนในวันครู ในวันที่ 16 มกราคม 2561 
ณ หองโคราชฮอลล 1-2 ชั้น 4 ศูนยการคาเช็นทรลัพลาซา อําเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวัดนครราชสีมา 
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ภาพกิจกรรม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการสงเสรมิพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ  
(การแขงขันกีฬานักเรียน อปท.ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ)  

วันที่ 1-10 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดภูเก็ต   
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ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการสงเสรมิพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ (การแขงขันกีฬานักเรียน อปท. ระดบัภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ วันที ่16-20 ตุลาคม 2560 ณ สนามกีฬาภายในเทศบาล 

นครอุดรธานี จังหวัดอุดรธาน ี  
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ยุทธศาสตรที่ 3 
 

ดานการพัฒนาการเกษตร 
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3. ยุทธศาสตรท่ีการพัฒนาการเกษตร 
2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 
ลําดับ

ที่ 

 
โครงการ 

 
 

 
คา 
S.D. 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ จํานวน
(ฉบับ) 

 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการสงเสริมสินคาและผลิตภัณฑ
ชุมชนทองถิ่น จํานวน 3 รุน วันที่ 8-10 
กุมภาพันธ 2561 ณ โรงแรมสบายโฮเทล 
ตําบลหมื่นไวย อําเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา (แผนพัฒนาทองถิ่นสี่
ป พ.ศ. 2561-2564 หนา 338 ลําดับที่ 5 
งบประมาณ 2,000,000 บาท  ขอบัญญัติ 
ป 2561 งบประมาณ 200,000 บาท หนา 
218 ขอ 5) 

4.30 0.41 มาก 86.00    343  กองสงเสรมิ
คุณภาพ
ชีวิต 

 ผลลัพธจากการดาํเนินโครงการ สินคาชุมชนและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น/ของดีของเดนในพื้นที่
จังหวัดนครราชสมีาไดรับการสงเสริมใหมีชองทางการตลาดจําหนายสินคาทางออนไลน (Online) ผูเขารับ
การฝกอบรมมีความรูความเขาใจและสามารถเพิ่มชองทางการตลาดจําหนายสินคาทางออนไลน (Online) 
ได 
ขอเสนอแนะ  
1. สวนใหญขอใหมีโครงการแบบนี้อกี เพื่อตอยอด  
2. ระยะเวลาในการอบรมสั้นเกินไป หากผูที่ไมมีพื้นฐานความรูทางอินเตอรเน็ต หรือไอที จะไปไดไมไกล
หรือจะเรียนรูดวยตนเองไมได หากไมมีบุตรหลานทีบ่านหรอื Generation y,z แนะนํา 
3. ขอใหเปดอบรมเกี่ยวกบัการสอนการเปนผูประกอบการเริ่มแรก เพื่อเด็กรุนใหมที่ตองการประกอบธุรกจิ
ของตัวเอง 
4. ขอใหมีการอบรมอยางครบวงจร เชน มีการสรางแบรนด ออกแบบผลิตภัณฑ 
5. ขอใหมีการอบรมดานบรรจุภัณฑและสลากที่เหมาะสมกบัตัวผลิตภัณฑ 

 คาเฉลี่ยความพึงพอใจในยุทธศาสตรท่ี 3 
 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

4.30 0.41 มาก 86.00    343  อบจ.นม. 

 

สรุปผลวิเคราะหตามยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาการเกษตร  
จากขอมูลโครงการที่ใชในการติดตามประเมินผลฯ แบบสุมโครงการ จํานวน  1  โครงการ 
มีกลุมตัวอยางท่ีกรอกแบบสอบถาม รวมท้ังสิ้น  343  คน  
สรุปพบวา คาเฉลี่ย    เทากับ  4.30  คิดเปนรอยละ  86.00 
  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา S.D. เทากับ 0.41 

ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
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ภาพกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสงเสรมิสินคาและผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น จํานวน 3 รุน วันที่ 8-10 กุมภาพันธ 2561          
ณ โรงแรมสบายโฮเทล ตําบลหมื่นไวย อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 



157 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ 4 
 

ดานการพัฒนาสังคม 
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม 
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 
 

 
ลําดับ

ที่ 

 
โครงการ 

 
 

 
คา 
S.D. 

ระดับ
ความ
พึง

พอใจ 

 
รอยละ 

 
จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวย 
งานที่รับ

ผิด 
ชอบ 

1 โครงการ "วันลอยกระทง" ประจําป 
2561 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ 
สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณ
โพธิ์กลาง  องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา (แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
พ.ศ. 2561-2564 หนา 353 ลําดับที่ 14 
งบประมาณ 20,000 บาท  ขอบัญญัติฯ 
ป 2561 งบประมาณ 20,000 บาท หนา 
197 ขอ 3) 

4.98 0.05 มาก
ที่สุด 

99.60 101 สถาน
สงเคราะห
คนชราฯ
โพธิ์กลาง 

 ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ ผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณโพธิ์กลาง 
ขาราชการและเจาหนาที่ และบุคคลภายนอกไดรวมกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมที่ปฏิบัติมา ทํา
ใหผูสูงอายุไดรับความสุขใจความภาคภูมิใจที่ไดมีสวนรวมในการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย 

2 โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมวัน
สําคัญและประเพณีจัดงานวันลอย
กระทง ประจําป 2561 วันที่  3 
พฤศจิกายน 2560 ณ สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรมปกรณวัดมวง องคการ
บ ริ ห า ร ส วนจั ง ห วั ดนค ร ร า ชสี ม า 
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ ป  พ.ศ. 2561-
2564 หนา 356 ลําดับที่  21 
งบประมาณ 30,000 บาท  ขอบัญญัติฯ 
ป 2561 งบประมาณ 20,000 บาท หนา 
200 ขอ 12) 

4.77 0.24 มาก
ที่สุด 

95.40 123 สถาน
สงเคราะห
คนชราฯ 
วัดมวง 

 ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ ผูสูงอายุในสถานสงเคราะหฯ ไดสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง
ที่ปฏิบัติสืบตอกันมา ผูสูงอายุในสถานสงเคราะหฯ และบุคลลภายนอกไดทํากิจกรรมตามประเพณีไทย
รวมกัน ผูสูงอายุไดรับความสุขใจ ภาคภูมิใจที่ไดมีสวนรวมในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย 
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ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ 

 
 

 
คา 
S.D. 

ระดับ
ความ
พึง

พอใจ 

 
รอยละ 

 
จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวย 
งานที่รับ

ผิด 
ชอบ 

3 โครงการวันสงทายปเกาตอนรับปใหม 
ประจําปงบประมาณ 2561 วันที่ 28 
ธันวาคม 2560 ณ สถานสงเคราะห
คนชราบ านธรรมปกรณ โพธิ์กล าง 
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  พ.ศ. 2561-
2564 หน า  353 ลํ าดับที่  15 
งบประมาณ 30,000 บาท  ขอบัญญัติฯ 
ป 2561 งบประมาณ 30,000 บาท หนา 
198 ขอ 4) 

4.84 0.33 มาก
ที่สุด 

96.80 150 สถาน
สงเคราะหฯ
คนชราวัด
มวง 

 ผลลัพธจากการดาํเนินโครงการ ผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณโพธ์ิกลาง 
คณะกรรมการมูลนิธิสงเคราะหผูสูงอายุโพธิ์กลาง สมาชิกชมรมผูสงูอายุโพธิ์กลาง คณะครูนักเรียน
โรงเรียนอนบุาลกองบัญชาการชวยรบที่ 2 คณะผูบริหารและขาราชการจากองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา ขาราชการและเจาหนาทีจ่ากกองสงเสรมิคุณภาพชีวิต ขาราชการและเจาหนาทีส่ถาน
สงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณโพธ์ิกลาง ไดมีโอกาสพบปะทํากจิกรรมรวมกันตามประเพณี และ
วัฒนธรรมที่เคยปฏิบัติมา ทําใหไดรบัความสุข ความภาคภูมิใจที่ไดมีสวนรวมในการสืบสานประเพณีใน
วันขึ้นปใหม 
ขอเสนอแนะ  
1. เด็ก ๆ สนุกมาก ชอบลูกโปงมาก (เปนการแสดงของเด็ก ๆ โรงเรียนอนบุาลกองบัญชาการชวยรบที่ 2 
ใหผูสูงอายุไดชม  
2. สวนใหญชอบการจัดสาถนที่ไดบรรยากาศ และสวยงาม  
3. ขอใหจัดกิจกรรมลักษณะ/รปูแบบนี้อีกตอเนื่องทุกป  
4. ควรปรับปรงุเรื่องการแจกอาหาร ควรแจกหลงัจากจบการแสดงและผูใหญที่ไปยืนถายรปู อัดวีดีโอควร
ชวยนั่งลงเพราะยืนบังผูสงูอาย ุ
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ลําดับ
ที ่

 
โครงการ 

 
 

 
คา 
S.D. 

ระดับ
ความ
พึง

พอใจ 

 
รอยละ 

 
จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวย งาน
ที่รับผิด 
ชอบ 

4 โครงการจัดงานวันคนพิการสากล ประจําป 
2560 วันที่15 ธันวาคม2560 ณ หางสรรพสินคา
เทอรมินอล 21 นครราชสีมา ฮอลล 1 ชั้น 4 
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561-2564 หนา 
344 ลําดับที่ 2 งบประมาณ 200,000 บาท  ขอ
บัญญัติฯ ป 2561 งบประมาณ 65,000 บาท 
หนา 224 ขอ 34) 

4.31 0.63 มาก 86.20 250 กองสงเสริม
คุณภาพ
ชีวิต 

 ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ คนพิการ ไดมีโอกาสแสดงศักยภาพและเขาถงึสิทธิประโยชนตาง ๆ ในสังคมเพิ่มขึ้น 
คนพิการ ครอบครัวของคนพิการ และสังคมมีเจตคติเชงิสรางสรรคตอคนพิการความพิการ และใหโอกาสคนพิการใน
ทุกดานเทาเทียมกับคนทั่วไป คนพิการไดมีสวนรวมในกิจกรรมของสังคมอยางสรางสรรคเปนธรรมและเสมอภาคกับ
คนทั่วไป 
ขอเสนอแนะ 
1. สวนใหญขอใหมีการจดัโครงการลักษณะ/รูปแบบนี้อีกตอเนื่องทุกป 
2. สวนใหญเกาอี้และของที่ระลึกมีไมเพียงพอตอผูเขารวมโครงการ 
3. สวนใหญขอจัดโครงการนี้ ณ หางสรรพสินคาเทอรมินอล 21 นครราชสีมา เพราะมีหองสุขาสะดวก 
4. เครื่องเสยีงลําโพงฟงไมรูเรื่อง เสียงกอง 
5. ขอใหมีโครงการแบบนี้อีก คนพิการไดแลกเปลีย่นเรียนรูประสบการณกันมาก 
6. การประสานงานของเจาหนาที่ในการตอนรับแขกไมด ีการลงทะเบียนไมจัดระเบยีบ 
7. ขอใหจัดงานคนพิการที่ชั้นลางเพื่อความสะดวกของคนพิการ 

5 โครงการจัดงานประเพณี สงทายปเกา-ตอนรับป
ใหม ประจําปงบประมาณ 2561 วันที่  27 
ธันวาคม 2560 ณ สถานสงเคราะหคนชราบาน
ธรรมปกรณวัดมวง องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา  (แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 
2561-2564 หนา 356 ลําดับที่ 22 งบประมาณ 
25,000 บาท  ขอบัญญัติฯ ป 2561 งบประมาณ 
25,000 บาท หนา 200 ขอ 13) 

4.75 0.18 มาก
ที่สุด 

95.00 119 สถาน
สงเคราะห
คนชราฯวดั
มวง 

 ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ ผูสูงอายุในสถานสงเคราะหฯ ไดรวมสืบสานวฒันธรรมตามประเพณทีี่ปฏิบตัิสบืตอ
กันมา ผูสูงอายุในสถานสงเคราะหฯ และบุคคลภายนอกไดทํากจิกรรมตามประเพณีไทยรวมกัน ผูสูงอายุไดรับ
ความสุขใจ ความอบอุนใจ เหมือนดังเชนที่เคยอยูกับครอบครัวในชวงเทศกาลปใหม 
ขอเสนอแนะ 
1. สวนใหญชอบชมการแสดง ดนตร ี 
2. สวนใหญขอใหจดักิจกรรมลักษณะ/รูปแบบนี้อีกตอเน่ืองทุกป    
3. สวนใหญชอบกิจกรรมรูสึกอบอุน สนุกสนาน 
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ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ 

 
 

 
คา 
S.D. 

ระดับ
ความ
พึง

พอใจ 

 
รอยละ 

 
จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวย 
งานที่รับ

ผิด 
ชอบ 

6 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 
2561 วันเสารที่ 13 มกราคม 2561 ณ 
ศูนยดาราศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา-นครราชสีมา องคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ตําบลโคก
กรวด อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561-2564 
หนา 343 ลําดับที่  1 งบประมาณ 
2,000,000 บาท  ขอบัญญัติฯ ป 2561 
งบประมาณ 1,500,000 บาท หนา 224 
ขอ 33) 

4.10 0.66 มาก 82.00 1,749 กอง
สงเสริม
คุณภาพ
ชีวิต 

 ผลลัพธจากการดาํเนินโครงการ เด็กและเยาวชนไดรับการสงเสริมพฒันาการที่พรอมตามวัยอยาง
เหมาะสม เด็กและเยาวชนไดรับความรู รูจักการทํางานเปนทีม และกลาแสดงออก เด็กและเยาวชนรูจัก
การเรียนรูรวมกัน รูจักคิดวิเคราะห รูจักการวางแผนลวงหนา และมีสัมพันธภาพระหวางกัน เด็กและ
เยาวชนมีความตระหนัก ถึงความสําคัญของตนเอง ทํางานใหเปนประโยชนตอตนเองและสังคม 
ขอเสนอแนะ  
1. สวนใหญขอใหจัดกิจกรรมนี้ทกุป 
2. ขอใหแจงกติกาการแขงขันใหละเอียด ชัดเจน มากกวานี ้
3. ควรจัดใหมีหัวขอโตวาทีใหมหีลากหลายมากกวานี ้จะทําใหผูรับฟงไดรับความรูเพิม่เติมหลากหลาย
มากยิ่งขึ้น 
4. ควรมีการประชาสมัพันธใหผูคนรับรูมากกวาน้ี 
5. ไมมีเจาหนาที่แจงบอกเสนทาง/ไมมีปายบอกเสนทาง 
6. พื้นที่จอดรถควรเปนสัดสวนมากกวานี้ / หาที่จอดรถไมได 
7. ขอใหมีกิจกรรมสําหรับเดก็มากกวาน้ี เพราะมเีด็กมาใชบริการจํานวนมาก 
8. กิจกรรมที่จัดเปนกจิกรรมเฉพาะกลุมเกินไป 
9. พื้นที่จอดรถควรเปนสัดสวนมากกวานี้ 
10. ตองการใหปรบัปรุงภูมิทัศนรอบบริเวณใหสะดวกสบาย และมีความรมรื่นมากยิง่ขึ้น 
11. ตองการใหเพิ่มดวงดาวในทองฟา 
12. ควรมีการประชาสัมพันธการเปดเขาชมศูนยดาราศาสตรใหมากกวาน้ี 
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ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ 

 
 

 
คา 
S.D. 

ระดับ
ความ
พึง

พอใจ 

 
รอยละ 

 
จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวย 
งานที่รับ

ผิด 
ชอบ 

7 โคร งการสั มมนา เชิงปฏิบัติก าร เพิ่ ม
ศักยภาพเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานศูนย
สาธิตและยืมอุปกรณเครื่องชวยความ
พิการฟนฟูมรรถภาพที่บาน ประจําป
งบประมาณ 2561 วันอังคารที่  20 
กุมภาพันธ 2561 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล 
อํ า เ ภ อ เ มื อ ง นคร ร าชสี ม า  จั ง ห วั ด
นครราชสีมา  (แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
พ.ศ. 2561-2564 หนา 366 ลําดับที่ 35 
งบประมาณ 10,000,000 บาท  ขอ
บัญญั ติ ฯ  ป  2561 ง บ ปร ะม าณ 
10,000,000 บาท หนา 313 ขอ 2) 

4.27 0.41 มาก 85.40 32 กอง
สงเสริม
คุณภาพ
ชีวิต โดย
กองทุน
ฟนฟู
สมรรถ 
ภาพฯ 

 ผลลัพธจากการดาํเนินโครงการ เครือขายเจาหนาทีผู่รบัผดิชอบงานศูนยสาธิตและยมือุปกรณฯ ไดมีเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูระดมความคิดเห็น เกี่ยวกับการดําเนินงานศูนยสาธิตและยืมอปุกรณเครื่องชวยความ
พิการฟนฟสูมรรถภาพทีบ่าน เจาหนาทีผู่รบัผิดชอบงานศูนยสาธิตและยืมอปุกรณฯ ไดเรียนรูและเพิ่ม
ศักยภาพสามารถนําไปพฒันางานศูนยสาธิตและยืมอปุกรณฯ หนวยบริการของตนเอง กองทุนฟนฟู
สมรรถภาพทีจ่ําเปนตอสุขภาพจงัหวัดนครราชสีมา ไดรับฟงความคิดเห็นติดตามการดําเนินงาน และทํา
ความเขาใจแนวทางการขบัเคลือ่นงานศูนยสาธิตและยืมอปุกรณเครือ่งชวยความพิการฟนฟสูมรรถภาพที่
บานอยางมสีวนรวม 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีโครงการรปูแบบ/ลักษณะนี้ตอเนื่อง 
2. อาหารอรอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





163 
 

 
ลําดับ

ที่ 

 
โครงการ 

 
 

 
คา 
S.D. 

ระดับ
ความ
พึง

พอใจ 

 
รอยละ 

 
จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวย 
งานที่รับ

ผิด 
ชอบ 

8 โค รงการพัฒนาคุณภาพชี วิต ผู สู งอายุ 
(ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการดูแล
สุขภาพผูสูงอายุ) ประจําป 2561 รุน 1 วันที่ 
21 กุมภาพันธ 2561 ณ ศาลาประชาคม
อําเภอจักราช และ รุน 2 วันที่ 14 มีนาคม 
2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา  
(แผนพัฒาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561-2564 หนา 
362 ลําดับที่ 29 งบประมาณ 500,000 บาท  
ตามบัญชีโอนฯ ครั้งที่ 2 อนุมัติ 3 มกราคม 
2561 งบประมาณ 306,150 บาท) 

4.40 0.31 มาก 88.00 133 กอง
สงเสริม
คุณภาพ
ชีวิต 

 ผลลัพธจากการดาํเนินโครงการ คุณภาพชีวิตของผูสงูอายุในอําเภอจักราชและอําเภอเฉลิมพระเกียรต ิ
จังหวัดนครราชสมีา ไดรับการพัฒนาดีขึ้น ผูดูแลผูสูงอายุและผูสงูอายุไดความรูเรื่องปรัชญาเศษฐกจิ
พอเพียง และการดูแลสุขภาพ ผูเขารบัการอบรมไดรวมกลุมทํากิจกรรมรวมกัน ผูเขารับการอบรมสามารถ
ขยายผล ถายทอดความรูใหกับหมูบานหรือชุมชน 
ขอเสนอแนะ • ระยะเวลาในการอบรมนอยมาก ควรเพิ่มไปทัศนศึกษาดูงาน 

9 โครงการพัฒนาสุ ขภาวะ เพื่ อผู สู ง อายุ 
ประจําปงบประมาณ 2561 วันที่ 25-27 
กุมภาพันธ 2561 ณ สถานสงเคราะหคนชรา
บานธรรมปกรณวัดมวง องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา ศึกษาดูงาน ณ จังหวัด
ระยอง (แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561-
2564 หนา 358 ลําดับที่ 25 งบประมาณ 
100,000 บาท ขอบัญญัติฯ ป 2561 
งบประมาณ 100,000 บาท หนา 201 ขอ 
15) 

4.82 0.30 มาก
ที่สุด 

96.40 50 สถาน
สงเคราะห
คนชราฯ 
วัดมวง 

 ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ ผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณวัดมวงไดรับการพฒันา
คุณภาพชวีิต ผูสูงอายุในสถานสงเคราะหฯ มีความรูเรื่องการดแูลสขุภาพของตนเอง ใหมีสขุภาพแข็งแรงดี 
ผูสูงอายุไดผอนคลายทางจิตจากการเที่ยวชมสถานทีธ่รรมชาตทิี่สวยงาม และเปนการเปลี่ยนบรรยากาศให
ผูสูงอายุมคีวามสุขในบั้นปลายชวีิต 
ขอเสนอแนะ 
1. เปนโครงการที่ดีมาก 
2. ขอใหจัดกิจกรรมลักษณะ/รูปแบบนี้อีกตอเน่ืองทุกป 
3. ผูสูงอายุไดรับความสขุ สนุกสนานมาก 
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10 โครงการวันสตรสีากล ประจําปงบประมาณ 
2561 วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 ณ 
สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณวัด
มวง องคการบรหิารสวนจังหวัด
นครราชสีมา   

4.42 0.33 มาก 88.40 105 สถาน
สงเคราะห
คนชราฯ
วัดมวง 

 ผลลัพธจากการดาํเนินโครงการ ผูสูงอายุหญิง ไดตระหนกัถึง ความสําคัญ บทบาท สิทธ ิหนาที่ของสตรี 
มีความภาคภูมิใจในความเปนสตร ีที่เคยมีความสามารถในการพัฒนาประเทศ ควบคูไปกับการสรางความ
เขมแข็งใหสถาบันทางสงัคม โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว ผูสูงอายุมีความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมา
ของวันสตรสีากล และไดรวมทํากิจกรรมวันสตรีสากลทีส่ากลโลกไดปฏิบัติรวมกัน เพื่อประกาศเกียรติคุณ
สตรีดีเดน "สตรีศรีวัดมวง" เนื่องในวันสตรสีากล เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติ ผูสูงอายุและเจาหนาที่สตร ีผู
บําเพ็ญประโยชน แกสถานสงเคราะหฯ 
ขอเสนอแนะ 
1. สวนใหญขอใหจัดกิจกรรมลักษณะ/รปูแบบนี้อีกตอเนื่องทุกป 
2. เจาหนาทีจ่ัดกจิกรรมไดดีมาก 

 คาเฉลี่ยความพึงพอใจในยุทธศาสตรท่ี 4 
แผนงานสังคมสงเคราะห 

4.57 0.35 มาก
ที่สุด 

91.40 2,962 อบจ.นม. 
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม 
2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

ลําดับที ่
 

โครงการ 
 
 

 
คา 
S.D. 

ระดับ
ความ
พึง

พอใจ 

 
รอยละ 

 
จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวย 
งานที่ 
รับผิด 
ชอบ 

1 โครงการฝกอบรมประชุมศึกษาดูงานพัฒนา
ศักยภาพผูนําชุมชน และประชาชนจังหวัด
นครราชสีมา (อําเภอบานเหลื่อม):ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 2 รุน วันที่ 21-
22 กุมภาพันธ 2561 ณ หอประชุมโรงเรียน
บานเหลื่อมพิทยาสรรพ อําเภอบานเหลื่อม 
จังหวัดนครราชสีมา ศึกษาดูงาน จํานวน 3 รุน 
วันที่ 25 กุมภาพันธ วันที่ 5 มีนาคม 2561  
ณ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561-2564 หนา 
368 ลําดับที่ 2 งบประมาณ 32,000,000 บาท  
ขอบัญญัติฯ ป 2561 งบประมาณ 2,300,000 
บาท หนา 222 ขอ 24) 

4.25 0.45 มาก 85.00 284 สํานัก
ปลัดโดย
ศูนย
ประสาน
งานฯ
อําเภอ
บาน
เหลื่อม 

 ผลลัพธจากการดาํเนินโครงการ ผูนําชุมชนและประชาชนเขารวมโครงการ ไดรับความรูและเพิ่ม
ศักยภาพในการประกอบอาชีพ ผูนําชุมชนและประชาชนสามารถนําประสบการณจรงิจากการศึกษาดู
งานมาปรับใชและนําไปสูการปฏิบัติในพื้นที่ชุมชนของตนเองไดอยางเหมาะสม 
ขอเสนอแนะ  
1. ขอใหมีการจัดโครงการฝกอบรม ประชุม ศึกษาดูงานฯ ทุก ๆ ป เพราะทําใหมีความสามัคคี และเกิด
การปรองดอง รูจักกันในทองถิ่น  
2. ควรมีภาพประกอบขณะบรรยายจะไดเพิม่ความเขาใจมากขึ้น  
3. ทุกอยางดีมากที่สุด 
4. ตองการใหวิทยากรนําความรูมาบรรยายใหมากกวานี้  
5. ระยะเวลาในการศึกษาดูงานนอยเกินไปทําใหดูไมทั่วถึง 
6. หากสาธิตการลงมือปฏิบัตจิรงิจะมองเห็นภาพไดชัดเจนกวานี้  
7. ดีทุกอยางวิทยากรพูดใหเขาใจ 

 คาเฉลี่ยความพึงพอใจในยุทธศาสตรท่ี 4 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

4.25 0.45 มาก 85.00 284 อบจ.นม. 

สรุปผลวิเคราะหตามยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการพัฒนาสังคม 
จากขอมูลโครงการที่ใชในการติดตามประเมินผลฯ แบบสุมโครงการ ตามแผนงานสังคมสงเคราะห และแผนงาน
สรางความเขมแข็งของชุมชน จํานวน 11 โครงการ มีกลุมตัวอยางที่กรอกแบบสอบถาม รวมท้ังสิ้น 3,246 คน 

สรุปพบวา คาเฉลี่ย    เทากับ 4.41   คิดเปนรอยละ 88.20  
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา S.D. เทากับ 0.40 
ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
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ภาพกิจกรรม 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรม 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

โครงการจัดงานวันคนพิการสากล ประจําป 2560 วันที่15 ธันวาคม2560  
    ณ หางสรรพสินคาเทอรมินอล 21 นครราชสีมา ฮอลล 1 ชั้น 4 อําเภอเมืองนครราชสมีา  

จังหวัดนครราชสมีา 
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ภาพกิจกรรม 
 
 

 
 
ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2561 วันเสารที่ 13 มกราคม 2561  
ณ ศูนยดาราศาสตรเฉลมิพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา-นครราชสีมา  

องคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา  
ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง จงัหวัดนครราชสีมา   
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ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการวันสตรสีากล ประจําปงบประมาณ 2561 วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561                                
ณ สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณวัดมวง องคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสมีา 
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ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดงานประเพณ ีสงทายปเกา-ตอนรับปใหม ประจาํปงบประมาณ 2561 วันที่ 27 ธันวาคม 2560                       
ณ สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณวัดมวง องคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสมีา   
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ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสมัมนาเชิงปฏิบัติการเพิม่ศักยภาพเจาหนาทีผู่รับผดิชอบงานศูนยสาธิตและยมือุปกรณเครื่องชวย
ความพิการฟนฟูมรรถภาพที่บาน ประจําปงบประมาณ 2561 วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ 2561 

 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล อําเภอเมอืงนครราชสีมา จงัหวัดนครราชสีมา 
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ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการฝกอบรมประชุมศึกษาดงูานพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน และประชาชนจังหวดันครราชสีมา             
(อําเภอบานเหลื่อม):ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 2 รุน วันที่ 21-22 กุมภาพันธ 2561                 

ณ หอประชุมโรงเรียนบานเหลื่อมพิทยาสรรพ อาํเภอบานเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ศึกษาดงูาน จํานวน 3 รุน 
วันที่ 25 กุมภาพันธ ถงึวันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสพุรรณบุร ี
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ยุทธศาสตรที่ 7 
 

ดานการพัฒนาการทองเที่ยว  
ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
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7. ยุทธศาสตรที่ดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
    2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ลําดับที ่

 
โครงการ 

 
 

 
คา 
S.D. 

ระดับ
ความ
พึง

พอใจ 

 
รอยละ 

 
จํานวน
(ฉบับ) 

 
หนวยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย วันที่ 8-
12 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณอุทยาน
ประวัติศาสตรพิมาย ลําน้ําจักราช ตําบล 
ในเมือง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561-2564 
หนา 472 ลําดับที่  4 งบประมาณ 
1,500,000 บาทขอบัญญัติ  ป  2561 
งบประมาณ 1,500,000 บาท หนา 230  
ขอ 5) 

4.25 0.38 มาก 85.00 539 สํานักปลัด
ฯ โดยศูนย
ประสาน 
งานอําเภอ 
พิมาย 

 ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ ประชาชนไดรูจักประเพณีวฒันธรรมโบราณและสืบทอดรักษาไวใหชนรุน
หลังไดรูจัก อําเภอพิมายเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ซึ่งจะดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งในประเทศ และนอก
ประเทศใหเดินทางมาทองเที่ยว สงผลใหรายไดและเศรษฐกิจดีขึ้น เยาวชน ประชาชน นักทองเที่ยว สวน
ราชการ ภาคเอกชน ฯลฯ เขารวมงาน และรวมทํากจิกรรมตามเปาหมายที่ต้ังไวประสบความสาํเร็จทุก
ประการ เยาวชน และประชาชนในทองถิ่นรวมกันจัดกจิกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวอาํเภอพมิาย 
กอใหเกิดความตระหนัก รัก หวงแหน วัฒนธรรมอันเปนเอกลกัษณและรากเหงาของทองถิ่นรวมทั้งเปนการ
อนุรักษสงเสริมประเพณีอันดีงาม ซึ่งปฏิบัตสิืบทอดกันมาเปนประจําทุกป และเปนการเสริมสรางความ
เขมแข็งใหชุมชน อําเภอพิมายเปนที่รูจักและเปนแหลงทองเทีย่วทางวฒันธรรม มีการบรูณาการกับหนวยงาน
องคกรตาง ๆ ในการสงเสริมการทองเที่ยวและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณ ี
ขอเสนอแนะ  
1.ประชาชนผูเขารวมโครงการ มคีวามพึงพอใจตอรูปแบบ และกิจกรรมการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย จึงทํา
ใหมีจาํนวนนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 
2. องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอพิมาย เขารวมกิจกรรมเพียงบางกิจกรรม เชน กิจกรรมประกวด 
ขั่วหมี่โคราช มีตัวแทน อปท.เขารวมทุกแหง แตกิจกรรมอื่น ๆ มีสวนรวมนอย ดังนั้น หากมีการดําเนิน
โครงการครั้งตอไป เห็นควรสงเสริม และประชาสัมพันธใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการเขารวมกิจกรรม
อื่น ๆ ใหมากกวานี ้
3. การบริหารจัดการดานงบประมาณ ขาดงบประมาณในการจายกิจกรรมการแสดงของโรงเรียนพิมายวิทยา 
เนื่องจากผูจัดงานแจงวา องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสมีา ใหเงินอุดหนุนแกโครงการจัดงานเทศกาล
เที่ยวพิมาย จาํนวน 460,990 บาท (จากเดิมสนับสนุน จาํนวน 1,500,000 บาท) เน่ืองจากกจิกรรมทีจ่ะ
มอบหมายใหองคการบริการสวนจังหวัดนครราชสีมา เปนหนวยงานรับผิดชอบไมสามารถดาํเนินการและ
เบิกจายได ทาํใหการบรหิารจัดการขาดความคลองตัว และตองนําเงินจากสวนอื่น ๆ มาจายในสวนที่ตั้ง
งบประมาณการไวตั้งแตตน ผูจัดงานจึงเสนอวา องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ควรแจงจาํนวน
งบประมาณที่จะไดรบัการสนับสนุน กอนการจัดงานทุกครั้ง เพื่อการบริหารงบประมาณมีความคลองตัว และ 
มีประสิทธิภาพตอไป 





174 
 

 
ลําดับที ่

 
โครงการ 

 
 

 
คา 
S.D. 

ระดับ
ความ
พึง

พอใจ 

 
รอยละ 

 
จํานวน
(ฉบับ) 

 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2 โครงการกีฬาสัมพันธผูสูงอายุ ประจําป
งบประมาณ 2561 วันที่ 14 ธันวาคม 
2560  ณ สถานสงเคราะหคนชราบาน
ธรรมปกรณวัดมวง องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา  

4.52 0.15 มาก
ที่สุด 

90.40 125 กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต 
โดยสถาน
สงเคราะห
คนชราฯวดั
มวง 

 ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ ผูสูงอายุและเจาหนาที่ในสถานสงเคราะหฯ ไดรวมจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติและนอมรําลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเปนนักกีฬาตัวแทนของชาติ
ไทย ในการแขงขันกีฬาแหลงมทอง ครั้งที่ 4 ผูสูงอายุและเจาหนาที่ในสถานสงเคราะหฯ เห็นคุณคา
ความสําคัญของการกีฬา และการออกกําลังกาย เพื่อสรางเสริมสุขภาพพลานามัยใหมีรางกายสมบูรณ 
แข็งแรง ผูสูงอายุและเจาหนาที่มีความรัก ความสามัคคี โดยใชกีฬาเปนสื่อในการทํากิจกรรมรวมกัน 

3 โครงการแขงขันกีฬาผูสูงอายุและ
เจาหนาที ่ประจําป 2560 วันที่ 15 
ธันวาคม 2560 ณ สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรมปกรณโพธิ์กลาง องคการ
บรหิารสวนจังหวัดนครราชสมีา 

4.44 0.38 มาก 88.88 83 กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต 
โดยสถาน
สงเคราะห
คนชราฯโพธิ์
กลาง 

 ผลลัพธจากการดาํเนินโครงการ ผูสูงอายุไดรับความสุข สนกุสนาน ในการรวมแขงขันกีฬา ผูสงูอายุรูจัก
ความสามัคคี รูแพ รูชนะ รูอภัย ผูสงูอายุไดแสดงความสามารถ คงไวซึ่งความมีคุณคาในตนเอง สงเสริม
สมรรถภาพทางรางกายจิตใจ และสงัคม 

 คาเฉลี่ยความพึงพอใจในยุทธศาสตรท่ี 7 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

4.40 0.30 มาก 88.00 747 อบจ.นม. 

สรุปผลวิเคราะหตามยุทธศาสตรท่ี 7 ดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
จากขอมูลโครงการที่ใชในการติดตามประเมินผลฯ แบบสุมโครงการ จํานวน 3 โครงการ 

มีกลุมตัวอยางท่ีกรอกแบบสอบถาม รวมท้ังสิ้น  747  คน 
สรุปพบวา คาเฉลี่ย    เทากับ 4.40  คิดเปนรอยละ 88.00 

   คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา S.D. เทากับ  0.30  
ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
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ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย วันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2560  
ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตรพิมาย ลําน้ําจักราช ตําบลในเมือง อําเภอพิมาย จงัหวัดนครราชสีมา 
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ภาพกิจกรรม 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  

โครงการกีฬาสัมพันธผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ 2561 วันที่ 15 ธันวาคม 2560     
ณ สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณโพธ์ิกลาง องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
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ยุทธศาสตรที่ 8 
 

การบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี
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8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
   1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ลําดับที ่

 
โครงการ 

 
 

 
คา 
S.D. 

ระดับ
ความ
พึง

พอใจ 

 
รอยละ 

 
จํานวน
(ฉบับ) 

 
หนวยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการฝกอบรม/สัมมนา และ ทัศน
ศึกษาดูงานของเจาหนาที่ทองถิ่น และ
ผูบริหารทองถิ่นในสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 6 รุน 
วันที่ 19-21 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียน
ประทาย โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ 
โรงเรียนบัวใหญ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุง
วิทยา โรงเรียนสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561-2564 
หนา 507 ลําดับที่ 16 งบประมาณ 
2,000,000 บาท  ขอบัญญัติฯ ป 2561 
งบประมาณ 16,304,000 บาท หนา 73 
ขอ 14) 

4.11 0.51 มาก 82.20 1,185  สํานักการ 
ศึกษาฯ 

 ผลลัพธจากการดาํเนินโครงการ ผูเขารบัการฝกอบรมและศึกษาดูงานไดเรียนรูเพิ่มเติม และได
แลกเปลี่ยนเรียนรูการบรูณาการรวมกันระหวางองคปกครองสวนทองถิ่นดวยกัน ใหมีการพัฒนาและ 
นําเอกลกัษณในดานตาง ๆ ของแตละทองถิ่นใหเปนทีรู่จักและสามารถถายทอดเผยแพรวัฒนธรรม  
ภูมิปญญาทองถิ่น หัตถกรรม ของแตละทองถิ่นได ผูเขารับการฝกอบรมและศึกษาดูงานไดรับความรู 
ประสบการณ เทคนิคที่ไดจากการเรียนรูทองถิ่นอื่นมาปรบัใชใหเกิดประโยชนแกทองถิ่นตนเอง 
ขอเสนอแนะ                                                                                                                 
1. วิทยากรมีความรู และเทคนิคด ี
2. ขอใหมีวิทยากรที่เปนนกัวิชาการดานกฎหมาย ดานบุคลกิภาพ 
3. โครงการมีประโยชน สามารถนํามาประยุกตใช พัฒนาทองถิ่น และเชื่อมโยงเปนโครงการขาย 
   ระดับประเทศได 
4. ขอใหมีการอบรมอยางสม่ําเสมอเปนประจําทุก ๆ ป หรืออยางนอยปละ 2 ครั้ง 
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ลําดับที ่

 
โครงการ 

 
 

 
คา 
S.D. 

ระดับ
ความ
พึง

พอใจ 

 
รอยละ 

 
จํานวน
(ฉบับ) 

 
หนวยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพือ่
พัฒนาศักยภาพผูบริหารและสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัด "หลักสูตรการ
พัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สูการพัฒนา
ทองถิ่น" อบรมวิชาการ วันที่ 4 มกราคม 
2561 ณ โรงแรมแคนทารี่ อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ศึกษาดู
งาน วันที่ 5-8 มกราคม 2561 ณ จังหวัด
เชียงใหม จังหวัดเชียงราย (แผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 หนา 497 
ลําดับที่ 4 งบประมาณ 1,038,700 บาท 
ขอบัญญัติฯ ป  2561 งบประมาณ 
1,038,700 บาท หนา 72 ขอ 12) 

4.23 0.42 มาก 84.60 24 กองกจิการ
สภาฯ 

 ผลลัพธจากการดาํเนินโครงการ ผูเขารบัการฝกอบรมและศึกษาดูงานไดเรียนรูเพิ่มเติม และได
แลกเปลี่ยนเรียนรูการบรูณาการรวมกันระหวางองคปกครองสวนทองถิ่นดวยกัน ใหมีการพัฒนาและ 
นําเอกลกัษณในดานตาง ๆ ของแตละทองถิ่นใหเปนทีรู่จักและสามารถถายทอดเผยแพรวัฒนธรรม  
ภูมิปญญาทองถิ่น หัตถกรรม ของแตละทองถิ่นได ผูเขารับการฝกอบรมและศึกษาดูงานไดรับความรู 
ประสบการณ เทคนิคที่ไดจากการเรียนรูทองถิ่นอื่นมาปรบัใชใหเกิดประโยชนแกทองถิ่นตนเอง 
ขอเสนอแนะ   
1. วิทยากรมีความรู และเทคนิคด ี
2. ขอใหมีวิทยากรที่เปนนกัวิชาการดานกฎหมาย ดานบุคลกิภาพ 
3. โครงการมีประโยชน สามารถนํามาประยุกตใช พัฒนาทองถิ่น และเชื่อมโยงเปนโครงการขาย
ระดับประเทศได 
4. ขอใหมีการอบรมอยางสม่ําเสมอเปนประจําทุก ๆ ป หรืออยางนอยปละ 2 ครั้ง 
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ลําดับที ่

 
โครงการ 

 
 

 
คา 
S.D. 

ระดับ
ความ
พึง

พอใจ 

 
รอยละ 

 
จํานวน
(ฉบับ) 

 
หนวยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

3 โ ค ร ง ก า ร ฝ ก อ บ ร ม แ ล ะ พั ฒ น า
ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ ขององคการ
บ ริ ห า ร ส วนจั ง ห วั ดนค ร ร า ชสี ม า 
ประจําปงบประมาณ 2561 หลักสูตร 
"กลยุทธิ์ ในการจัดซื้อ จัดจางตาม
หลั ก เ กณฑ แล ะวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560" วันที่ 16-17 ธันวาคม 2560 
ณ หองประชุมแกรนดบอลรูมโรงแรม
สตารเวล การเดนทโฮมรีสอรท อําเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2561 
หนา 507 ลําดับที่  16 งบประมาณ 
15,500,000 บาท ขอบัญญัติฯ ป 2561 
งบประมาณ 16,304,000 บาท หนา 73 
ขอ 14) 

4.34 0.49 มาก 86.80 533 สํานักการ
คลัง 

 ผลลัพธจากการดาํเนินโครงการ ผูเขารบัการอบรมมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกบัพระราชบญัญัติ
การจัดซื้อ จัดจางและการบรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ผูเขารบัการอบรมไดทราบถึงวิธีการปฏบิัติ 
ขั้นตอน วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส ( Electronic Market: e-market) และวิธีประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส (Electronic Bidding:e-Bidding) และตระหนักถึงบทลงโทษอันเกิดจากการปฏิบัตหิรือ
ละเวนการปฏิบัติอันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายจากการจัดซื้อ จัดจางและการบรหิารพสัดุ ผูเขารับ
การฝกอบรมสามารถปฏิบัติงานการจัดซื้อ จัดจางดวยระบบอิเลก็ทรอนิกส (e-Govemment 
Procurement:e-GP) ได 
ขอเสนอแนะ  
1. ขอใหจัดอบรมแบงเปนรุน ๆ เพราะบุคลากรมจีํานวนมาก 
2. ขอใหจัดทําแบบฝกปฏิบัติการระบบ e-GP 
3. ขอใหอบรมแบบนีทุ้ก ๆ ป 
4. ควรสรุปปญหา และอปุสรรคทีโ่รงเรียนมักจะปฏบิัติผิด ๆ 
5. ขอใหจัดอบรมในวัน เวลาราชการ ไมควรจัดในวันหยุดราชการ 
6. หองจัดอบรมคับแคบจัดที่นั่งแออัด ไมสะดวกในการลกุ-นั่ง 
7. วิทยากรถายทอดไดดีมาก ทําใหเขาใจกระบวนการพัสดุไดมากขึ้น 
8. ควรจัดทําตัวอยางเอกสารการเบกิจายพสัดุแบบที่ถูกตอง เพื่อใหงานพสัดุเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
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ลําดับที ่
 

โครงการ 
 
 

 
คา 
S.D. 

ระดับ
ความ
พึง

พอใจ 

 
รอยละ 

 
จํานวน
(ฉบับ) 

 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

4 โครงการฝกอบรมและพัฒนาขาราชการ 
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
(ปฐมนิเทศ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 วันที่ 2 กุมภาพันธ 2561 ณ หอง
ประชุมสํ านั กการช า ง  อํ า เภอ เมื อ ง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
(แผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 หนา 
507 ลํ าดับที่  16 งบประมาณ 
15,500,000 บาท ขอบัญญัติฯ ป 2561 
งบประมาณ 16,304,000 บาท หนา 73 
ขอ 14) 

4.56 0.38 มาก
ที่สุด 

91.20 51 กองการ
เจาหนาที่ฯ 

 ผลลัพธจากการดาํเนินโครงการ ผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจเพื่อใหขาราชการบรรจุใหมมี
ความรู ความเขาใจ วิสัยทัศนพันธกิจ ผูบรหิาร โครงสรางองคการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา นโยบาย
และแผนยทุธศาสตรรวมถึงตัวช้ีวัดความสําเร็จ ขององคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสมีา ผูเขารวม
โครงการมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประโยชนสงูสุดแกองคกรและ
ประชาชนเปนหลัก ผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจในเรื่องของสิทธิประโยชนเกือ้กลู สวัสดิการ
ขาราชการ การลา การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ และระเบยีบที่เกี่ยวของ 
ขอเสนอแนะ  
1. ขอใหจัดอบรมสําหรับขาราชการใหมระยะเวลานานกวานี้ 
2. เวลาพักเบรกนอยเกินไป 
3. ควรเพิ่มระยะเวลาในการบรรยาย 

 คาเฉลี่ยความพึงพอใจในยุทธศาสตรท่ี 8 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

4.31 0.45 มาก 86.20 1,793 อบจ.นม. 
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ดานบริการ 
 

ลําดับที ่
 

โครงการ 
 
 

 
คา 
S.D. 

ระดับ
ความ
พึง

พอใจ 

 
รอยละ 

 
จํานวน
(ฉบับ) 

 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาระบบการปฏิบัตงิาน
ติดตามประเมินผลโครงการพฒันาของ
องคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
ประจําป 2561  

4.29 0.36 มาก 85.80 9 กองแผน
และ
งบประมาณ 

 ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ มีระบบการปฏิบัติงานติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาขององคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ 2561 ในระบบของ Web Application ที่มี
ความสามารถในการบันทึกขอมูล แกไขขอมูล คนหาขอมูล และรายงานขอมูล ที่ถูกตองอยูในรูปแบบ
เดียวกันดวยความสะดวกและรวดเร็ว มีการบันทึกขอมูลการดําเนินงานของบุคลากรในฝายติดตาม
ประเมินผลโครงการพัฒนา ในรูปแบบเดียวกัน มีความสะดวกรวดเร็วในการคนหา และรายงานผลการ
ประเมินโครงการพัฒนา องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

2 โครงการการใหบริการของกองสงเสริม
คุณภาพชีวิต ประจําปงบประมาณ 2561  
เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนธันวาคม 
2560  

4.44 0.41 มาก 88.80 163 กอง
สงเสริม
คุณภาพ
ชีวิต 

 ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สามารถเก็บรวบรวมขอมูลจาก
การทอดแบบและประมวลผล เพื่อทราบการประเมินดานบริการของกองสงเสริมคุณภาพชีวิต หนวยงาน
หรือประชาชนไดมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลการใหบริการ องคการบริหารสวนจังหวดันครราชสมีา 
ไดมีฐานขอมูลจากการประเมินผลไวเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น สามารถวัดศักยภาพของกอง
สงเสริมคุณภาพชีวิต องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาในการปฏิบัติงานได 

3 ศึกษาดูงานศูนยดาราศาสตร (ทองฟา
จําลอง) องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา ประจําเดือนตลุาคม 2560 

3.49 0.90 ปาน
กลาง 

69.80 85 กองแผน
และ
งบประมาณ 

4 โรงเรียนบานกระพ ีอําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา ศึกษาดูงานศูนยดาราศาสตร
(ทองฟาจําลอง) องคการบรหิารสวนจังหวัด
นครราชสีมา วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 
 

4.78 0.21 มาก
ที่สุด 

95.60 31 กองแผน
และ
งบประมาณ 
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ความ
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พอใจ 
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หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

5 โรงเรียนสุริยะอุทัย อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา ศึกษาดูงานศูนยดาราศาสตร 
(ทองฟาจําลอง) องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 14 พฤศจิกายน 
2560 

4.74 0.39 มาก
ที่สุด 

94.80 49 กองแผน
และ
งบประมาณ 

6 โรงเรียนศรีเทพบาล อําเภอจัตุรัส จังหวัด
ชัยภูมิ  ศึกษาดู งานศูนยดาราศาสตร 
(ทองฟาจําลอง) องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 15 พฤศจิกายน 
2560 

4.68 0.36 มาก
ที่สุด 

93.60 41 กองแผน
และ
งบประมาณ 

7 โรงเรียนโพธารามพิทยาคม อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา ศึกษาดูงานศูนยดารา
ศาสตร(ทองฟาจําลอง) องคการบริหาร
ส วนจั ง ห วั ดนคร ราชสี ม า  วั นที่  16 
พฤศจิกายน 2560 

4.97 0.06 มาก
ที่สุด 

99.4 40 กองแผน
และ
งบประมาณ 

8 โรงเรียนเรืองศรีวิทยา อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา ศึกษาดูงานศูนยดารา
ศาสตร(ทองฟาจําลอง) องคการบริหาร
ส วนจั ง ห วั ดนคร ราชสี ม า  วั นที่  21 
พฤศจิกายน 2560 

4.41 0.43 มาก 88.20 60 กองแผน
และ
งบประมาณ 

9 โรงเรียนวัฒนาวิทยา อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา ศึกษาดงูานศูนยดาราศาสตร
(ทองฟาจําลอง) องคการบริหารสวนจงัหวดั
นครราชสีมา วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2560 

4.39 0.47 มาก 87.80 92 กองแผน
และ
งบประมาณ 

10 โรงเรียนบานสระมะคา อําเภอหวยแถลง 
จังหวดันครราชสีมา ศึกษาดูงานศูนยดารา
ศาสตร(ทองฟาจาํลอง) องคการบริหารสวน
จังหวดันครราชสีมา วันที ่23 พฤศจิกายน 
2560 

4.95 0.14 มาก
ที่สุด 

99.00 37 กองแผน
และ
งบประมาณ 
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11 โรงเรียนบานโปงนกพิทยา อําเภอ เทพสถิต 
จังหวัดชัยภูมิ ศึกษาดูงานศูนยดาราศาสตร
(ทองฟาจําลอง) องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา เดือนกุมภาพันธ 2561 

4.58 0.35 มาก
ที่สุด 

91.60 48 กองแผนและ
งบประมาณ 

 ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ เพื่อใหบริการความรูดานดาราศาสตรและวิทยาศาสตรแกเด็ก นักเรียน 
นักศึกษา และผูปกครอง และสงเสริมสนับสนุนนโยบายรฐั  
ขอเสนอแนะ  1. ตองการใหบรรยายเกี่ยวกับดาวใหมากกวาเดมิ  
2. ตองการใหซอมอุปกรณวิทยาศาสตร 14 โซน 
3. เปนสถานที่มีประโยชนมาก   

12 โครงการใหบริการประชาชนชวงพักลางวัน 
ประจําปงบประมาณ 2561 ประจําเดือน 
ตุลาคม 2560 ถึงเดือนมกราคม 2561 ณ 
สํานักการคลัง องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา  

4.67 0.47 มาก
ที่สุด 

93.40 83 สํานัก 
การคลัง 

 ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ ไดบริการประชาชนที่จะมาชําระภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัด จาก
การคาน้ํามันกาซปโตรเลียมที่ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต, ภาษียาสูบ, คาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวน
จังหวัด จากผูพักในโรงแรม และเพื่อใหผูมีหนาที่ชําระภาษีฯ คาธรรมเนียมฯ ไดชําระภาษีฯ คาธรรมเนียมฯ ใน
หวงระยะเวลาชําระ ตามที่กฎหมายกําหนดในเวลาพักกลางวัน ไดบริการดานการจายเงิน ใหแกเจาหนี้/ผูรับจาง
หรือผูเกี่ยวของ หรือการใหบริการการตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิกจายเงินทุกประเภท ไดบริการดาน
เงินเดือนและสวัสดิการตาง ๆ แกขาราชการและพนักงานเจาหนาที่บุคลากรทางการศึกษาขององคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา หรือการใหบริการดานบําเหน็จบํานาญ และสวัสดิการตาง ๆ ของผูรับบําเหน็จบํานาญ 
ไดบริการดานงานพัสดุ ไดแก การบริการดานจัดซื้อ จัดจาง และงานทะเบียนพัสดุและทรัพยสิน ดานขอมูลตาง ๆ 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

13 โครงการใหบริการซอมบํารุงและประกอบ
ชิ้นสวนกายอุปกรณเครื่องชวยความพิการ  
เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนมกราคม 2561 
ณ ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ศพพ.) 
กองสงเสริมคุณภาพชีวติ องคการบรหิารสวน
จังหวดันครราชสีมา 

4.64 0.37 มาก
ที่สุด 

92.80 60 ศูนยพฒันา
คุณภาพชีวิต
คนพิการ 
(ศพพ.)  
กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

 ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ คนพิการ ผูสูงอายุ ผูปวยที่อยูในระยะจําเปนตองไดรับการฟนฟูสมรรถภาพไดใช
กายอุปกรณเครื่องชวยความพิการสภาพดีแข็งแรง พรอมใชงานอยูเสมอ คนพิการ ผูสูงอายุ ผูปวยที่อยูในระยะที่
จําเปนตองไดรับการฟนฟูสมรรถภาพไดใชกายอุปกรณเครื่องชวยความพิการที่เปนวัตกรรมใหม เหมาะสมกับ
ความพิการแตละประเภท และมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถใชชีวิตประจําวันไดอยางอิสระ ลดภาระตอครอบครัว 
สวนราชการ หนวยงาน องคกร ชมรม สมาคมที่เกี่ยวของกับคนพิการ รวมถึงคนพิการและประชาชนทั่วไปได
แลกเปลี่ยนเรียนรู ดานกายอุปกรณเครื่องชวยความพิการ เพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถของตนเอง และได
แลกเปลี่ยนทัศนคติเชิงบวก 
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14 ดานบริการศูนยสาธิตและยมือุปกรณ
เครื่องชวยความพิการฟนฟูสมรรถภาพที่
บาน จํานวน 24 ศูนย ไตรมาสที่ 1 
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2560 
จังหวัดนครราชสมีา 

4.39 0.25 มาก 87.80 178 กองสงเสรมิ
คุณภาพชีวิต
โดยกองทุน
ฟนฟูฯ 

 ผลลัพธจากการดาํเนินโครงการ โรงพยาบาลมีการพัฒนาประสทิธิภาพดานบริการอยางตอเนื่อง 
ประชาชนไดรับบริการสาธิตและยืมอปุกรณเครื่องชวยความพิการ เพื่อนํากลบัไปใชที่บานได ลดการแออัด
ในโรงพยาบาล 

 คาเฉลี่ยความพึงพอใจในยุทธศาสตรท่ี 8
ดานบริการ 

4.53 0.37 มาก
ที่สุด 

90.60 976 อบจ.นม. 

 

สรุปผลวิเคราะหตามยุทธศาสตรท่ี 8 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
จากขอมูลโครงการที่ใชในการติดตามประเมินผลฯ แบบสุมโครงการ แผนงานบริหารงานทั่วไป และดานบริการ 
จํานวน 9 โครงการ 9 กิจกรรม 

มีกลุมตัวอยางท่ีกรอกแบบสอบถาม รวมท้ังสิ้น  2,769 คน 
สรุปพบวา คาเฉลี่ย      เทากับ 4.42 คิดเปนรอยละ  88.40 

   คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา S.D. เทากับ 0.41  
ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
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ภาพกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

  

 

  

 
 
 
 
 

 

ภาพกิจกรรม 
 
 
 

โครงการฝกอบรมและพฒันาขาราชการ องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสมีา (ปฐมนเิทศ)             
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 2 กุมภาพันธ 2561 

 ณ หองประชุมสํานักการชาง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
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ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

 
 
 
 

  
 

  
 
 
 

                              
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพฒันาศักยภาพผูบรหิารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
"หลกัสูตรการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สูการพฒันาทองถิ่น" อบรมวิชาการ วันที่ 4 มกราคม 2561  

ณ โรงแรมแคนทารี่  อําเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวัดนครราชสีมา ศึกษาดูงาน วันที่ 5-8 มกราคม 2561  
ณ จังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงราย 
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ภาพกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการฝกอบรมและพฒันาผูปฏิบัติงานดานพสัด ุขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสมีา ประจําป
งบประมาณ 2561 หลักสูตร "กลยุทธิ์ในการจัดซือ้ จัดจางตามหลกัเกณฑและวิธีการปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงการคลงัวาดวยการจัดซือ้จัดจางและการบรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"  
วันที่ 16-17 ธันวาคม 2560  ณ หองประชุมแกรนดบอลรมูโรงแรมสตารเวล การเดนทโฮมรสีอรท  

อําเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวัดนครราชสีมา 
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ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการฝกอบรม/สมัมนา และทัศนศึกษาดงูานของเจาหนาที่ทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่นในสังกดัองคการบริหาร
สวนจังหวดันครราชสีมา จํานวน 6 รุน วันที่ 19-21 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรยีนประทาย โรงเรียนโนนไทยคุรุ

อุปถัมภ โรงเรยีนบัวใหญ โรงเรยีนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดงุวิทยา"  โรงเรยีนสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา   
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ยุทธศาสตรที่ 10 
 

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดลอม 
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10. ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 
 
 

ลําดับที่ 
 

โครงการ 

 
 

 
คา 
S.D. 

ระดับ
ความ
พึง

พอใจ 

 
รอยละ 

 
จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

1 โค ร ง ก า ร อนุ รั ก ษ พั น ธุ ก ร ร มพื ชอั น
เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) วันที่  28 พฤศจิกายน - 4 
ธันวาคม 2560 ณ โครงการพัฒนาที่ดิน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย-สระบุรี อําเภอ
แกงคอย จังหวัดสระบุรี (แผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561-2564 หนา 558 
ลําดับที่ 1 งบประมาณ 1,000,000 บาท  
ขอบัญญัติฯ ป  2561 งบประมาณ 
1,000,000 บาท หนา 220 ขอ 12) 

4.65 0.40 มาก
ที่สุด 

93.00 334 สํานัก 
การชาง 

 ผลลัพธจากการดาํเนินโครงการ เทิดพระเกียรติสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีที่
ทรงสืบสานพระราชปณิธานในงานอนรุักษทรัพยากรของประเทศจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รัชกาลที ่9 นําเสนอทรัพยากรของจงัหวัดนครราชสีมา ผูเขารวมงาน เยาวชน ประชาชน หนวยงาน
ภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคเอกชนของจังหวัดนครราชสีมา มีความปลาบปลื้มภาคภูมิใจจาก
การไดเผยแพรทรัพยากรในทองถิ่นของตน และยังเปนการรวมเทิดพระเกียรติฯ อันจะนํามาสูการมีความ
ตระหนักถงึการอนุรักษ พัฒนาและใชประโยชนทรัพยากรอยางยั่งยืน 
ขอเสนอแนะ  
1.ขอใหจัดกจิกรรมรูปแบบนี้อยางสม่ําเสมอ และตอเนื่องทกุ ๆ ป  
2. รูปแบบการจัดนิทรรศการดีมาก เขาใจงาย 
3. ขอใหมีรานอาหาร เนื่องจากบริเวณที่จัดนทิรรศการไมมีอาหารสําหรับรับประทาน 

  คาเฉลี่ยความพึงพอใจในยุทธศาสตรท่ี 10 4.65 0.40 มาก
ที่สุด 

93.00 334 อบจ.นม. 

สรุปผลวิเคราะหตามยุทธศาสตรท่ี 10การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
จากขอมูลโครงการที่ใชในการติดตามประเมินผลฯ แบบสุมโครงการ จํานวน  1  โครงการ 
มีกลุมตัวอยางท่ีกรอกแบบสอบถาม รวมท้ังสิ้น   334   คน 
สรุปพบวา     คาเฉลี่ย    เทากับ  4.65   คิดเปนรอยละ 93.00 

         คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาS.D. เทากับ 0.40 
        ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 
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ภาพกิจกรรม 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการอนุรกัษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) วันที่ 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2560 

ณ โครงการพฒันาที่ดินจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย-สระบุรี อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบรุ ี
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หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 
 

ประจําปงบประมาณ 2561  
 

(เดือนเมษายน 2561) 
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แผนงานบริหารทั่วไป  
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 

 
ลําดับที่ 

 
โครงการ 

 
 

 
คา 
S.D. 

ระดับ
ความ
พึง

พอใจ 

 
รอยละ 

 
จํานวน 
(ฉบับ) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

1 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED 
ขาวดํา จํานวน 5 เครื่อง (แผนพฒันา
ทองถิ่นสีป่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 
1051 ลําดับที่ 89 งบประมาณ 
16,500 บาท  ขอบัญญัติฯ ป 2561 
งบประมาณ 16,500 บาท หนา 88 
ขอ 10) 

3.88 0.70 มาก 77.60 5 กองการ
เจาหนาที ่

 ผลลัพธจากการดาํเนินโครงการ พัฒนาปรับปรุงเพิ่มศกัยภาพประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

  รวมคาครุภัณฑ 3.88 0.70 มาก 77.60 5 อบจ.นม. 

 
สรุปผลวิเคราะห หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 
จากขอมูลโครงการที่ใชในการติดตามประเมินผลฯ แบบสุมโครงการ จํานวน  1  โครงการ 
มีกลุมตัวอยางท่ีกรอกแบบสอบถาม รวมท้ังสิ้น   5   คน 
สรุปพบวา     คาเฉลี่ย    เทากับ  3.88   คิดเปนรอยละ 77.60 

         คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาS.D. เทากับ 0.70 
        ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
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ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
 1.1  สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร 
 ผลการใหคะแนนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาของคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผล   ครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันพุธที่   18   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2560   ณ  หองประชุมสํานัก

การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้น 5 (มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา วัดสุทธ

จินดา  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา)  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

ลําดับ ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนรวม 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ขอมูลสภาพทัว่ไป และขอมูลพื้นฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 20 16.98 84.90 

2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 12.13 80.87 

3 ยุทธศาสตรประกอบดวย 65 53.63 82.51 

   3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 10 8.25 82.50 

   3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
เขตจงัหวดันครราชสีมา 10 8.50 80.00 

   3.3 ยุทธศาสตรจงัหวดั 10 8.25 82.50 

   3.4 วิสัยทศัน 5 4.25 85.00 

   3.5 พันธกิจ 5 4.13 82.60 

   3.6 เปาประสงคของแตประเด็นยุทธศาสตร 5 4.00 80.00 

   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 5 4.00 80.00 

   3.8 แผนงาน 5 4.00 80.00 

   3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 4.13 82.60 

   3.10 ผลผลิต /โครงการ 5 4.13 82.60 

 รวมคะแนน 100 82.73 82.73 

  1) ผลการประเมินยุทธศาสตรพบวาประเด็นขอมูลสภาพทั่วไป และขอมูลพื้นฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ไดคะแนนสูงสุด 16.98  คะแนน  คิดเปนรอยละ   84.90  ของคะแนนในประเด็น
ประเมินยุทธศาสตรและคิดเปนรอยละ 20.53ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
  เพราะขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในแผนพัฒนา 4 ป
ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมามีขอมูลครบถวนตามรายละเอียดเนื้อหาแผนพัฒนา 4 ป                  
ดานศักยภาพของจังหวัดนครราชสีมา 

2) ผลการประเมินยุทธศาสตรพบวาประเด็นการวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพไดคะแนน 
ต่ําสุด 12.13  คะแนน  คิดเปนรอยละ   80.87  ของคะแนนในประเด็นการวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 
และคิดเปนรอยละ   14.66  ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
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  เพราะขอมูลการวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีขอมูล
ครบถวนตามรายละเอียดดานศักยภาพของจังหวัดนครราชสีมามีเนื้อหาในจังหวัดนครราชสีมามีมากและ
หลากหลาย จึงมีขอมูลหลัก ๆ เทาที่จะสืบคนไดมาบรรจุไวในเลมแผนพัฒนา 4 ป ขององคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 
 1.2  ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน 
 รายละเอียดการใหคะแนนยุทธศาสตรขององคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา ในแตละประเด็น
เปนดังนี ้
 

 
ลําดับ 

 
ประเด็นพิจารณา คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูล
พื้นฐานขององคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 

20    

1.1 ขอมูลเกี่ยวกบัดานกายภาพ 
เชนที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/
ตําบล  ลักษณะภูมิประเทศ  
ลักษณะภูมิอากาศ  ลักษณะของ
ดิน  ลักษณะของแหลงน้ํา  
ลักษณะของไม/ปาไม ฯลฯ ดาน
การเมือง/การปกครอง เชน เขต
การปกครอง การเลือกตัง้ ฯลฯ  

3 2.63 
 

87.67 ที่ตั้งของหมูบาน/
ชุมชน/ตําบล ไมไดลง
ขอมูลแผน 4 ป 
จํานวนขอมูลจะมาก
เนื่องจากจังหวัด
นครราชสีมาเปน
จังหวดัใหญมีจาํนวน
ขอมูลมาก แตมีขอมูล
ลักษณะตาง ๆ ครบ
สมบูรณ 

1.2 ขอมูลเกี่ยวกบัดานการเมือง/
การปกครอง เชน เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 
ประชากร  เชน ขอมูลเกี่ยวกบั
จํานวนประชากร และชวงอายุ
และจํานวนประชากร ฯลฯ 

2 1.75 87.50 ขอมูลดานการเมือง
สมบูรณครบถวนทุก
ประเด็น ขอมูลชวง
อายุ และจํานวน
ประชากร ณ เดือน
ธันวาคม 2558 

1.3 ขอมูลเกี่ยวกบัสภาพทาง
สังคม เชน การศึกษา  
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพ
ติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ 

2 1.70 85.00 ขอมูลสภาพทางสังคม
ครบทุกประเด็นทาง
สภาพทางสงัคม 
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ลําดับ 

 
ประเด็นพิจารณา คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

 1.4 ขอมูลเกี่ยวกบัระบบบรกิาร
พื้นฐาน  เชน   การคมนาคม
ขนสง  การไฟฟา  การประปา 
โทรศัพท ฯลฯ   

2 
 

 

1.65 
 
 

 

82.50 
 

 

ขอมูลรวมประเด็น
ระบบบริการพื้นฐาน
ครบ และหลากหลาย
ระบบบริการ 

1.5 ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ 
เชน การเกษตร  การประมง  การ
ปศุสัตว การบริการ การทองเที่ยว  
อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุม
อาชีพ  แรงงาน ฯลฯ  และ
เศรษฐกิจพอเพยีงทองถิ่น (ดาน
การเกษตรและแหลงน้ํา) 

2 1.70 85.00 ขอมูลระบบเศรษฐกิจ
มีครบถวน และตรง
ประเด็นพิจารณา 

1.6 ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม  เชน  การนับถือศาสนา
ประเพณีและงานประจําป ภูมิ
ปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น สินคา
พื้นเมือง และ  ของที่ระลึก ฯลฯ 
และอ่ืน ๆ   

2 1.80 90.00 ขอมูลเก่ียวกับศาสนา 
ประเพณี วฒันธรรมมี
รายละเอียด
พอประมาณครบ
ประเด็น 

1.7 ขอมูลเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน  น้ํา  ปา
ไม  ภเูขา  คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 1.65 82.50 เปนประเด็นดาน  
1.การจัดการที่ดินทํากิน 
2.ทรัพยากรสตัวปา 
3.ทรัพยากรธรณี 
สถานการณขยะ 

1.8 การสาํรวจและจดัเก็บขอมูล
เพื่อการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
หรือการใชขอมูล จปฐ. 

2 1.70 85.00 ขอมูล จปฐ. จาก
สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวดันครราชสีมา 
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ลําดับ 

 
ประเด็นพิจารณา คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

 1.9 การประชุมประชาคมทองถิ่น 
รูปแบบ วิธีการ  และการ
ดําเนินการประชุมประชาคม
ทองถิ่นโดยใชกระบวนการรวมคดิ 
รวมทํา รวมตดัสินใจ   รวม
ตรวจสอบ รวมรับประโยชน  รวม
แกปญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
เรียนรู เพื่อแกปญหาสําหรับการ
พัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาที่
ขององคการบริหารสวนจังหวดั
นครราชสีมา 

3 2.40 80.00 อบจ.มีการจัดเวที
ประชาคมจังหวัด
นครราชสีมา เมื่อ 26 
ต.ค.2559 โรงแรมวีวัน 
ไดประเด็นปญหา 9  
ยุทธศาสตร 

 รวม 20 16.98 84.90  

สรปุความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของขอมลูสภาพทั่วไปและขอมลูพื้นฐานของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  สภาพประเด็นการพจิารณาขอมลูดานกายภาพ ดานการเมืองการปกครอง  สภาพทางสังคม 
ระบบการใหบริการพื้นฐาน  ระบบเศรษฐกิจ ศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรม ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ  
การสํารวจและการจัดเก็บขอมลู เพือ่การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นหรอืการใชขอมลู จปฐ. มีขอมลูทีเ่พียงพอ
ระดับหนึ่ง ที่มีความหลากหลายของขอมลูมากเพียงพอในการจัดทําแผนพัฒนา 4 ป ทางองคการบรหิารสวน
จังหวัดนครราชสมีามีการจัดเวทปีระชาคม เพื่อรบัฟงปญหาความตองการของประชาชนขึ้นเมื่อวันที่  26  
ตุลาคม 2559  ณ  โรงแรมวีวัน อําเมือง  จังหวัดนครราชสมีา เกณฑประเมินขอมลูสภาพทั่วไปและขอมลู
พื้นฐาน คะแนนเต็ม 20 คะแนน ผลการประเมินคะแนนรวม  16.98  คิดเปนรอยละ 84.90 
  จากเวทปีระชาคมประชาชนมีความตองการแกไขปญหาความเดือดรอน ดังนี ้

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน  คิดเปนรอยละ  65% 
2. ดานการสานตอแนวทางพระราชดําริ   คิดเปนรอยละ  21% 
3. ดานการพัฒนาการเกษตร  คิดเปนรอยละ  3% 
4. ดานพัฒนาการทองเที่ยว  ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี  ดานการอนุรักษทรัพยากรฯ   

ดานการพัฒนาสังคม  และดานการพฒันาสาธารณสุข  คิดเปนรอยละ 2% 
5. ดานพัฒนาการศึกษา  คิดเปนรอยละ  1% 
6. ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินไมแสดงความคิดเหน็ 
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 1.3การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 
 

ลําดับ 

 

ประเด็นพิจารณา 

 
คะแนน

เต็ม 

 
คะแนน
ที่ได 

 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
2 การวิเคราะหสภาวการณและ

ศักยภาพ 
15    

2.1 การวเิคราะหทีค่รอบคลุมความ
เชื่อมโยง ความสอดคลอง
ยุทธศาสตรจังหวดั ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร
ขององคการบริหารสวนจังหวดั
นครราชสีมา นโยบายของผูบริหาร
ทองถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ และ 
Thailand 4.0 

2 1.60 80.00 
 

แผนพัฒนา 4 ป มี
ประเด็นความ
สอดคลอง และ
เชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตรในภาพรวม 

2.2 การวเิคราะหการใชผงัเมือง
รวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคบัใชผลของการบงัคบัใช 
สภาพการณที่เกดิขึ้นตอการพัฒนา
ทองถิ่น 

1 0.83 83.00 ประเด็นการวิเคราะห
ผังเมืองรวม หรือผงั
เมืองเฉพาะที่แสดงผล
สภาพของเมืองรวมไว
แตเปนขาวดําดขูอมูล
ยาก 

2.3 การวเิคราะหทางสงัคม เชน 
ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสขุ 
ความยากจน อาชญากรรม ปญหา
ยาเสพตดิ เทคโนโลยี จารีต 
ประเพณี วฒันธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่น เปนตน 

2 1.65 82.50 ขอมูลวิเคราะหทาง
สังคมดูจากสภาพ
ทั่วไป และขอมูล
พื้นฐานแผนพฒันา 4 
ปในสวน 1.2 กําหนด          
ไวท้ังหมด 

2.4 การวเิคราะหทางเศรษฐกิจ 
ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การ
สงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทาง
สังคม  การพฒันาอาชพีและกลุม
ตาง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและ
ความเปนอยูทั่วไป เปนตน 

2 1.65 82.50 ขอมูลวิเคราะหทาง
เศรษฐกิจ ดูจากสภาพ
ทั่วไป และขอมูล
พื้นฐานกําหนดไวใน
แผนพัฒนา 4 ป            
ในสวน 1.2   ไว
ทั้งหมด 
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ลําดับ 

 

ประเด็นพิจารณา 

 
คะแนน

เต็ม 

 
คะแนน
ที่ได 

 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 2.5 การวเิคราะหสิง่แวดลอม พื้นที่

สีเขียว ธรรมชาติตาง ๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิง่ที่
เกิดขึ้น การประดิษฐที่มีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

2 1.60 80.00 ขอมูลวิเคราะห
สิ่งแวดลอมดจูาก
สภาพทั่วไป และขอมูล
พื้นฐานกําหนดไวใน
แผนพัฒนา 4 ป               
ในสวน 1.2  ไวทั้งหมด 

 2.6 ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอ
การดําเนินงานไดแก S-Strength 
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดออน) 
O-Opportunity (โอกาส) และT-
Threat (อุปสรรค) 

2 1.55 77.50 มีการใชเทคนิค 
SWOT Analysis 
วิเคราะหการ
ดําเนินงานของจงัหวดั
นครราชสีมา 
ขอมูลภาพรวมทัง้หมด 

 2.7 สรุปประเด็นปญหาและความ
ตองการของประชาชนเชิงพื้นที่ มี
การนําเสนอปญหา คนหาสาเหตุ
ของปญหาหรือสมมติ ฐานของ
ปญหา แนวทางการแกไขปญหา
หรือวิธีการแกไขปญหา การกําหนด
วัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหา 

2 1.65 82.50 มีการคนหาปญหาเชิง
พื้นที่ มีกําหนดแนว
ทางแกไขตามภารกิจ
อํานาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวน
จังหวดันครราชสีมา 

 2.8 สรุปผลการดําเนินงานตาม
งบประมาณที่ ไ ด รั บ  และกา ร
เ บิ ก จ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ  ใ น
ปงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2560 
เชน สรุปสถานการณการพัฒนา 
การตั้งงบประมาณ การเบิกจาย
งบประมาณ การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
ป ริ ม า ณ  แ ล ะ ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาทองถิ่น
ในเชิงคุณภาพ 

2 0.83 41.50 นําขอมูลจากการ
ติดตามประเมินผล ป 
2557 – 2560 มาสรปุ
ไวในแผนพัฒนา 4 ป 
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ลําดับ 

 

ประเด็นพิจารณา 

 
คะแนน

เต็ม 

 
คะแนน
ที่ได 

 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 2.9 ผลที่ไดรับจากการดําเนินงาน

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 
2560 เชน ผลที่ไดรับ/ผลที่สําคัญ 
ผลกระทบ และสรุปปญหาอุปสรรค
การดําเนินงานที่ผานมาและแนว
ทางการแกไข ปงบประมาณ พ.ศ.
2557 – 2560 

1 0.77 77.00 นําผลการตดิตาม
ประเมินผล ป 2557 – 
2560 สรุปปญหา 
อุปสรรค จากการ
ดําเนินงานที่ผานมา 

 รวม 15 12.13 80.87  

สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 
มีการเชื่อมโยงความสอดคลองแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่  12                     
แผนยุทธศาสตรกลุมจังหวัด แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด และแผนยุทธศาสตรองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา โดยการนํามาเนนการใชเทคนิค SWOT Analysis วิเคราะหประเด็นปญหา
ความตองการ จุดแข็ง  จุดออน  โอกาส อุปสรรค ในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา 
โดยนําผลการดําเนินงานป พ.ศ. 2557 –พ.ศ.2560 มาเปนขอมูลในการดําเนินงาน 
  การประเมินการวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพมีเกณฑคะแนนเต็ม 15 คะแนน  ผลการ
ประเมินของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ไดคะแนน  12.13  คิดเปนรอยละ 80.87 
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 1.4 ยุทธศาสตร 
 
ลําดับ 

 
ประเด็นพิจารณา คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
3 ยุทธศาสตร 65    

3.1 ยุทธศาสตรขององคการบริหาร
สวนจังหวดันครราชสีมา 
สอดคลองกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอมของทองถิ่น ประเด็น
ปญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ และ 
Thailand 4.0 

10 8.25 82.50 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ความ
สอดคลองสภาพ
สังคม เศรษฐกิจ  
สิ่งแวดลอมของ
ทองถิ่นในแผนพฒันา 
4 ป มีขอมูลโดย
ตารางความ
สอดคลองไวในหนาที่ 
142 - 144 

3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 
สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพ
สังคม เศรษฐกิจ สิง่แวดลอมของ
ทองถิ่น และยุทธศาสตรจังหวัด 
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ และ 
Thailand 4.0 

10 8.50 85.00 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด
ความสอดคลอง
สภาพสงัคม 
เศรษฐกิจ  
สิ่งแวดลอมของ
ทองถิ่นในแผนพฒันา 
4 ป มีขอมูลโดย
ตารางความ
สอดคลองไวใน 
หนาที่ 142 - 144 
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ลําดับ 

 
ประเด็นพิจารณา คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 3.3 ยุทธศาสตรจงัหวดั 

สอดคลองกับแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาต ิแผนการบริหาร
ราชการแผนดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร คสช. และนโยบาย
รัฐบาลหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป และ 
Thailand 4.0 

10 8.25 82.50 ยุทธศาสตรจังหวดั
ความสอดคลอง
สภาพสงัคม 
เศรษฐกิจ  
สิ่งแวดลอมของ
ทองถิ่นในแผนพฒันา 
4 ป มีขอมูลโดย
ตารางความ
สอดคลองไวใน 
หนาที่ 142 - 144 

3.4 วิสยัทศัน 
วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดง
สถานภาพที่องคการบริหารสวน
จังหวดันครราชสีมาตองการจะเปน
หรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน 
สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพที่
เปนลักษณะเฉพาะขององคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาและ
สัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถิ่น 

5 4.25 85.00 วิสัยทัศนมีลักษณะ
สถานภาพที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
สอดคลองกับโอกาส
และศักยภาพของ
องคการบริหารสวน
จังหวดัที่สัมพันธกับ
โครงการพฒันา
ตารางความ
สอดคลองไวใน 
หนาที่ 179 ของ
แผนพัฒนา 4 ป 

 3.5 กลยุทธ 
แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจ
หรือสิ่งทีต่องทําตามอํานาจหนาที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมาที่จะนําไปสูการบรรลุ
วิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถงึความ
ชัดเจนในสิ่งที่จะดําเนินการใหบรรลุ
วิสัยทัศนน้ัน 

5 4.13 82.60 ขอมูลแสดงถึงกล
ยุทธชองทางอาํนาจ
หนาที่องคการบริหาร
สวนจังหวดั ตาราง
ความสอดคลอง ไวใน
หนาที่  179 ของ
แผนพัฒนา 4 ป 
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ลําดับ 

 
ประเด็นพิจารณา คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได 
รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมี

ความสอดคลองและสนับสนุนตอกลยุทธที่จะ
เกิดขึ้นมุงหมายสิ่งหน่ึงสิง่ใดที่ชัดเจน 

5 4.00 80.00 เปาประสงคที่
เชื่อมโยงและ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร
องคการบริหาร
สวนจังหวดั  
ตารางความ
สอดคลองไวใน 
หนาที่ 179 ของ
แผนพัฒนา 4 ป 

 3.7 จดุยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) 
ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนา
ทองถิ่น เพื่อใหบรรลุวิสยัทัศนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึง่เกดิจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร 

5 4.00 80.00 ขอมูลจุดยืนทาง
ยุทธศาสตร ของ
ทองถิ่นใน
แผนพัฒนา 4 ป 
มีขอมูลโดยตาราง
ความสอดคลองไว
ใน หนาที่ 141 

 3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจดุมุงหมายเพื่อการพัฒนา
อนาคต กําหนดจดุมุงหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือแผนงานท่ีเกดิจากเปาประสงค  
ตัวชี้วดั คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาที่มคีวาม
ชัดเจน นําไปสูการจัดทาํโครงการพฒันา
ทองถิ่นในแผนพฒันาทองถิ่นสี่ป โดยระบุ
แผนงานและความเชื่อมโยงดงักลาว5 

5 4.00 80.00 การนําแผนพัฒนา
ทองถิ่น 4 ปไปสู
การปฏิบตัิ
ยุทธศาสตรและ
แผนงาน  ตาราง
ความสอดคลอง
บันทึกไวใน 
หนาที่ 146 – 
147 ของ
แผนพัฒนา 4ป 

  



205 

 

 

ลําดับ 

 

ประเด็นพิจารณา 

 

คะแนน
เต็ม 

 
คะแนนที่

ได 

 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร

ในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองครวมที่นําไปสูการ
พัฒนาทองถิ่นที่เกิดผลผลติ/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 
20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที ่12 
Thailand 4.0 แผนพฒันาภาค/
แผนพัฒนากลุมจงัหวดั/แผนพัฒนา
จังหวดั ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวดัและยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

5 4.13 82.60 ขอมูลในแผนพัฒนา 
4 ป ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร
ภาพรวม แสดงไวใน
หนา 166 

 3.10 ผลผลติ/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เปนผลผลติที่เปน
ชุดหรือเปนโครงการทีเ่ปนชดุ กลุม
หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะ
เดียวกัน เปนตน เพื่อนําไปสูการ
จัดทําโครงการเพื่อพัฒนาทองถิ่นใน
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปอยางถูกตอง
และครบถวน 

5 4.13 82.60 ขอมูลดานการผลิต
โครงการ เอกสาร
ประกอบ ยท.03 
หนาที่ 180 - 224 

 รวม 65 53.63 82.51  

สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร 
เปนการแสดงขอมูลเกี่ยวกบัยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ยุทธศาสตรในเขตจงัหวัด  

ยุทธศาสตรจงัหวัด  วิสัยทัศน  กลยุทธ  เปาประสงค ของแตละประเด็นกลยทุธ จุดยืนทางยุทธศาสตรแผนงาน 
หรือจุดมุงหมาย เพื่อการพัฒนาในอนาคต ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม ตลอดจนผลผลิต/
โครงการ ซึ่งแสดงขอมลูเหลานี้ไวในแผนพฒันา 4 ป ขององคการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา ซึง่ภาพรวม
ของประเด็นยุทธศาสตร คะแนนเต็ม  65  คะแนน  ไดผลคะแนนรวม  53.63  คิดเปนรอยละ  82.51 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
 2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
 ผลการใหคะแนนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล   ครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันพุธที่   18   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2560   ณ  หองประชุมสํานัก
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้น 5 (มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา วัดสุทธ
จินดา  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา)  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันพุธที่   18   
เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2560    

ลําดับ ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
รวม รอยละ 

1 การสรุปสถานการณการพฒันา 10 8.75 87.50 

2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

10 
8.00 

80.00 

3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 10 8.25 82.50 

4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 8.25 82.50 

5 โครงการพัฒนา  ประกอบดวย 60 50.50 84.17 

 5.1 ความชดัเจนของชื่อโครงการ 5 4.25 85.00 

 5.2 กําหนดวตัถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 4.38 87.60 

 5.3 เปาหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู
การตั้งงบประมาณไดถูกตอง 

5 4.38 87.60 

 5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาต ิ๒๐ ป 5 4.38 87.60 

 5.5 เปาหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

5 4.25 85.00 

 5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐ 5 4.25 85.00 

 5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจงัหวดั 5 4.25 85.00 

 5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางให
ประเทศชาติมั่นคง มัง่คัง่ ยัง่ยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

5 3.88 77.60 

 5.9 งบประมาณมีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลติของ
โครงการ) 

5 4.00 80.00 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

5 4.25 85.00 

 5.11 มีการกําหนดตัวชี้วดั (KPI) และสอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ 

5 4.10 82.00 

 5.12 ผลที่ที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวตัถปุระสงค 5 4.13 82.60 

 รวมคะแนน 100 83.75 83.75 
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1) พบวาประเด็นการสรุปสถานการณพฒันา ไดคะแนนสูงสดุ 8.75 คะแนน  คิดเปนรอยละ 
87.50 ของคะแนนในประเด็นประเมินโครงการ และคิดเปนรอยละ 10.45ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

ที่เปนเชนนั้น/เหตผุล โครงการพฒันาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสมีามีความ 
หลากหลายโครงการแตดวยงบประมาณมจีํากัด โครงการพฒันาไดจึงกระจายครบทุกยุทธศาสตร เพื่อแกไข
ปญหาความเดือดรอนประชาชนใหทั่วถึงทุกพื้นที่ และความตองการของประชาชน 
  2) พบวาประเด็นการประเมินผลการนําแผนพฒันาทองถิ่นสีป่ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ           
ไดคะแนนต่ําสุด8 คะแนน  คิดเปนรอยละ 80.00   ของคะแนนในประเด็นประเมินโครงการ และคิดเปนรอย
ละ 9.55ของคะแนนในภาพรวมทัง้หมด 

ที่เปนเชนนั้น/เหตผุล การประเมินแผนพัฒนา 4 ป นําไปปฏบิัติเชิงปริมาณจํานวนโครงการใน 
แผนพัฒนานําไปสูการปฏิบัตินอย (จํานวนโครงการในแผนพัฒนาที่บรรจลุงในขอบญัญัตริายจาย ประจําป
งบประมาณ 2561 จํานวนโครงการนอย) 
  3) พบวาความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจํานวนโครงการทั้งหมด1,299 โครงการ ได
คะแนน 4.25 คะแนน คิดเปนรอยละ 85.00 ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการที่มีวัตถุประสงคสนอง
ตอแผนยุทธศาสตรการพฒันาขององคการบรหิารสวนจงัหวดันครราชสีมา และดําเนินการเพือ่ใหการพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศนขององคการบรหิารสวนจงัหวัดนครราชสมีาที่กําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุงไป
เรื่องใดเรือ่งหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 
  4) พบวากําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกบัโครงการจํานวนโครงการทั้งหมด 1,078 โครงการ
ไดคะแนน 4.38 คะแนน คิดเปนรอยละ 87.60 ของคะแนนที่มีวัตถุประสงคชัดเจน (clearobjective) 
โครงการตองกําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกบัความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับหลกัการและเหตผุล 
วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกบัวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
  5) พบวาการนําผลผลิต/โครงการทีป่รากฏตามแบบ ยท.01 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมาไดนําไปจดัทําโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นในขอบญัญัติ
งบประมาณรายจายประจําป และการจายขาดเงินสะสมรวม จํานวน 486 โครงการ คิดเปนรอยละ 45.08 ของ
โครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพฒันาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) เฉพาะปงบประมาณ พ.ศ.2561 
จํานวน 1,078 โครงการ (จากโครงการทัง้หมด) 
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 2.2 การสรุปสถานการณการพัฒนา 
รายละเอียดการใหคะแนนโครงการขององคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสมีาในแตละประเด็นเปนดังนี ้
 

ลําดับ 

 

ประเด็นพิจารณา 

 

คะแนน
เต็ม 

 
คะแนนที่

ได 

 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจดัทํา
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ใชการวิเคราะห SWOT 
Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปจจัยและสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา 
อยางนอยตองประกอบดวยการ
วิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, 
ดานสังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม) 

10 8.75 87.50 องคการบรหิารสวน
จังหวัดนครราชสมีา
ใชเทคนิค SWOT 
Analysis มา
วิเคราะหผลตอการ
พัฒนาดานตาง ๆ 
ของทองถิ่น 

 รวม 10 8.75 87.50  

สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณการพัฒนา 
  องคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมาไดวิเคราะหศักยภาพ เพื่อประเมินสภาพการณพัฒนา
ในปจจบุัน และโอกาสพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น โดยใชเทคนิค SWOT Analysis เปนการวิเคราะหถึงปจจัย
ภายใน (จุดแขง็ จดุออน) ปจจยัภายนอก (โอกาส,อุปสรรค) ที่มตีอการพัฒนาดานตาง ๆ ของทองถิ่น 

 การประเมินสภาพการณสภาพแวดลอมภายนอกทีเ่กี่ยวของ สภาพแวดลอม (โอกาส และ 
ความเสี่ยง) ที่ประเทศจะตองเผชิญใน 5 ปขางหนา 
  1. ฐานการผลิตและบรกิารมีความเขมแข็ง และสามารถตอยอดตอไป 
  2. ความรวมมือ และโอกาสใน ASEAN และ RGEP  
   2.1 ขยายตลาด 
   2.2 ปจจัยการผลิตและแรงงาน 
   2.3 ศูนยกลางดานการผลิต การบริการ และโลจสิติกส 
  3. โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกจิอยางตอเนื่อง 
   3.1 ชนชั้นกลางของโลกขยายตัว 

3.2 ความรวมมือของไทยในกรอบตาง ๆ ทั้งพยุภาคี และทวภิาคี มีความเขมแข็ง
มากขึ้น 

  4. เปนสงัคมผูสูงอายุเต็มตัว ในแผนเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 
  5. เศรษฐกิจโลกเติบโตชาและผันผวน 
  6. เศรษฐกิจโลกเติบโตชาทกุประเทศตองแขงขันสงู 
  7. ความสามารถในการแขงขันของประเทศเพื่อนบาน และคูคาเพิ่มขึ้น 
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 2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 

ลําดับ 

 

ประเด็นพิจารณา 

 

คะแนน
เต็ม 

 
คะแนนที่

ได 

 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1การควบคุมที่มีการใชตัวเลขตาง 
ๆ เพื่อนํามาใชวดัผลในเชงิปริมาณ 
เชน การวัดจํานวนโครงการ 
กิจกรรม งานตาง ๆ กค็ือผลผลติ
นั่นเองวาเปนไปตามที่ตัง้เปาหมาย
เอาไวหรือไมจํานวนท่ีดําเนินการ
จริงตามที่ไดกําหนดไวเทาไหร 
จํานวนท่ีไมสามารถดาํเนินการไดมี
จํานวนเทาไหร สามารถอธิบายได
ตามหลักประสิทธภิาพ (Efficiency) 
ของการพฒันาทองถิ่นตามอํานาจ
หนาที่ที่ไดกําหนดไว 

10 8.00 80.00 ขอมูลแผนพฒันา 4 
ป ผลผลิตของ
โครงการ โครงการจะ
มีเปาหมายจํานวนที่
ชัดเจน และโครงการ
ที่บรรจุในแผนที่ผาน
กระบวนการแผน
เรียบรอย 

 2.2  วิเคราะหผลกระทบ/สิง่ที่
กระทบ (Impact) โครงการที่
ดําเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Quantitative) 

    

 รวม 10 8.00 80.00  

สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ไป 
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
  โครงการสวนใหญในแผนพฒันา 4 ป จะแสดงผลผลิตของโครงการที่เปนเปาหมายของ
จํานวนที่ชัดเจนบางโครงการจะเปนกิจกรรมตาง ๆ ภายในโครงการที่เปนผลผลิตของโครงการ การวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งทีก่ระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการในเชงิปรมิาณ (Quantitative) ผูรับผดิชอบโครงการเปนผู
วิเคราะหกอนนําเขาสูกระบวนการแผนพัฒนา แตเปาหมายหลักเพื่อประโยชนของประชาชนเปนหลักในการดําเนิน
โครงการ 
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2.4 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
 

 

ลําดับ 

 

ประเด็นพิจารณา 

 

คะแนน
เต็ม 

 
คะแนนที่

ได 

 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1การประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาในเชงิคณุภาพคือการ
นําเอาเทคนิคตาง ๆ มาใชเพื่อวัดวา
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ 
ที่ดําเนินการในพื้นที่น้ัน ๆ ตรงตอ
ความตองการของประชาชนหรือไม
และเปนไปตามอาํนาจหนาที่หรือไม 
ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิง่ของ 
วัสดุ ครุภัณฑ การดาํเนินการ ตาง ๆ 
มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน 
ถาวร สามารถใชการไดตาม
วัตถุประสงคหรือไม  ซึง่เปนไปตาม
หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
ผลการปฏิบตัิราชการทีบ่รรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของ
แผนการปฏิบตัิราชการตามที่ไดรับ
งบประมาณมาดําเนินการ รวมถึง
สามารถเทยีบเคยีงกับสวนราชการ
หรือหนวยงาน 

10 8.25 82.50 โครงการในแผนพฒันา 
4 ป องคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมาที่
ประเมินผลโครงการ 
กิจกรรม งานตางๆ ที่
ดําเนินการในพื้นที่น้ัน ๆ
เปนไปตามอํานาจหนาที่
มีตัวชี้วดัประชาชนพงึ
พอใจ ใชหลัก
ประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการ
ปฏิบตัิราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงคและ
เปาหมายของแผนการ
ปฏิบตัิราชการตามที่
ไดรับงบประมาณมา
ดําเนินการ 

 3.2  วิเคราะหผลกระทบ/สิง่ที่
กระทบ (Impact) โครงการที่
ดําเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Quantitative 

    

 รวม 10 8.25 82.50  

สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
  โครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่นั้น ๆ เปนไปตามอํานาจหนาที่ มีตัวชี้วัด
ความพึงพอใจของประชาชน ใชหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบตัิราชการทีบ่รรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายของแผนการปฏิบตัิราชการตามที่ไดรบังบประมาณมาดําเนินการ 
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2.5แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

 

ลําดับ 

 

ประเด็นพิจารณา 

 

คะแนน
เต็ม 

 
คะแนนที่

ได 

 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
4 แผนงานและยุทธศาสตรการ

พัฒนา 
4.1วิเคราะหแผนงาน งาน ทีเ่กิด
จากดานตาง ๆ มคีวามสอดคลอง
กับยุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในมิติตาง ๆ จนนําไปสู
การจัดทําโครงการพฒันาทองถิ่น
โดยใช SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูร
ณาการ (Integration) กับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีพื้นที่
ติดตอกัน 

10 8.25 82.50 แผนพฒันา 4 ปใช
แผนงานภายใต
ยุทธศาสตรของอบจ.
นครราชสีมา วิเคราะห
แผนงาน งาน ที่เกดิจาก
ดานตาง ๆ  มคีวาม
สอดคลองกับยุทธศาสตร
ของอบจ.นครราชสีมา 
สวนทองถิ่นตาง ๆ  ใช 
SWOT Analysisหลัก
การบูรณาการกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นท่ี
มีพื้นที่ติดตอกัน 

 4.2 วเิคราะหแผนงาน งานท่ีเกิด
จากดานตาง ๆ ทีส่อดคลองกับการ
แกไขปญหาความยากจน   หลัก
ประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง และโดยเฉพาะ
เศรษฐกิจพอเพยีงทองถิ่น (ดาน
การเกษตรและแหลงน้ํา) (Local 
Sufficiency Economy Plan : 
LSEP) 

   แผนพัฒนา 4 ป 
แผนงานสอดคลอง
กับการแกไขปญหา
ของประชาชน หลัก
ประชารัฐ และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพยีง
ทองถิ่น 

 รวม 10 8.25 82.50  

สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 
วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกดิจากดานตาง ๆ มีความสอดคลองกบัยุทธศาสตรขององคการบรหิาร 

สวนจังหวดันครราชสีมา ใช SWOT Analysisหลักการบูรณาการกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีพื้นที่สอดคลองกับ
การแกไขปญหาของประชาชน ยากจน   หลักประชารฐั และหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจ
พอเพียงทองถิ่น 
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ลําดับ 

 

ประเด็นพิจารณา 

 

คะแนน
เต็ม 

 
คะแนนที่

ได 

 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
5 โครงการพัฒนา 60    

 5.1 ความชดัเจนของชื่อโครงการ 
เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนอง
ตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
ดําเนินการเพื่อใหการพัฒนาใหการ
พัฒนาบรรลตุามวิสยัทัศนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
กําหนดไว ชื่อโครงการมคีวาม
ชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึง่ อาน
แลวเขาใจไดวาจะพฒันาอะไรใน
อนาคต 

5 4.25 85.00 แผนพัฒนา 4 ป 
องคการบริหารสวน
จังหวดันครราชสีมา
โครงการที่มี
วัตถุประสงคสนอง
ตอแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาชื่อ
โครงการมคีวาม
ชัดเจน 

 5.2 กําหนดวตัถุประสงคสอดคลอง
กับโครงการ 
มีวัตถุประสงคชดัเจน (clear 
objective) โครงการตองกําหนด
วัตถุประสงคสอดคลองกับความ
เปนมาของโครงการ สอดคลองกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการ
ดําเนินงานสอดคลองกับ
วัตถุประสงค มีความเปนไปได
ชัดเจน มลีักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 4.38 87.60 แผนพัฒนา 4 ป 
องคการบริหารสวน
จังหวดันครราชสีมา 
มีวัตถุประสงคชดัเจน
สอดคลองกับ
หลักการและเหตุผล 
วิธีการดําเนินงาน
สอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

 5.3 เปาหมาย (ผลผลติของ
โครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการ
ตั้งงบประมาณไดถูกตอง 
สภาพที่อยากใหเกดิขึ้นในอนาคต
เปนทิศทางทีต่องไปใหถึงเปาหมาย
ที่ตองชดัเจน สามารถระบุจํานวน
เทาไรกลุมเปาหมายคืออะไร มี
ผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย พื้นที่
ดําเนินงาน และระยะเวลา 

5 4.38 87.60 แผนพัฒนา 4 ป 
องคการบริหารสวน
จังหวดันครราชสีมา
ผลผลิตของโครงการ 
มีความชดัเจนนําไปสู
การตั้งงบประมาณ 
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ลําดับ 

 

ประเด็นพิจารณา 

 

คะแนน
เต็ม 

 
คะแนนที่

ได 

 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
(ตอ) ดําเนินงาน อธิบายใหชดัเจนวา

โครงการนี้จะทําที่ไหน เริ่มตน
ในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใคร
คือกลุมเปาหมายของโครงการ หาก
กลุมเปาหมายมีหลายกลุมใหบอก
ชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมาย
หลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

    

 5.4 โครงการมคีวามสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตร 20 ป 
โครงการสอดคลองกับ (1) ความ
มั่นคง (2) การสรางความสามารถใน
การแขงขัน (3) การพฒันาและ
เสริมสรางศักยภาพคน (4) การ
สรางโอกาสความเสมอภาคและเทา
เทียมกันทางสังคม (5) การสราง
การเติบโตบนคุณภาพชวีิตทีเ่ปน
มิตรตอสิง่แวดลอม (6) การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อใหเกดิความ
มั่นคง มัง่คัง่ ยัง่ยืน 

5 4.38 87.60 แผนพัฒนา 4 ป 
องคการบริหารสวน
จังหวดันครราชสีมา
โครงการมคีวาม
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรเพื่อให
เกิดความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยัง่ยืน 

 5.5 เปาหมาย (ผลผลติของ
โครงการ) มีความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาต ิ
โครงการมคีวามสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาตฉิบับที่ 12 โดย (1)ยดึหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
(2)ยดึคนเปนศูนยกลางการพฒันา 
(3) ยึดวสิัยทศันภายใตยุทธศาสตร
ชาต ิ20 ป (4) ยดึเปาหมายอนาคต 

5 4.25 85.00 แผนพัฒนา 4 ป 
องคการบริหารสวน
จังหวดันครราชสีมา
เปาหมาย ผลผลติ
ของโครงการมีความ
สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
ฉบับที ่12 
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ลําดับ 

 

ประเด็นพิจารณา 

 

คะแนน
เต็ม 

 
คะแนนที่

ได 

 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
(ตอ) ประเทศไทย 2579 (5) ยดึหลักการ

นําไปสูการปฏิบตัิใหเกดิผลสัมฤทธิ์
อยางจรงิจงัใน 5 ปที่ตอยอดไปสู
ผลสัมฤทธิ์ทีเ่ปนเปาหมายระยะยาว 
ภายใตแนวทางการพฒันา (1) การ
ยกระดับศักยภาพการแขงขันและ
การหลุดพนกับระดับรายไดปาน
กลางสูรายไดสงู (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามชวงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพื่อสรางสงัคมสูงวยั
อยางคุณภาพ (3) การลดความ
เหลื่อมล้ําทางสงัคม (4) การรองรับ
การเชื่อมโยงภูมภิาคและความเปน
เมือง (5) การสรางความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสงัคม
อยางเปนมิตรกับสิง่แวดลอม (6) 
การบริหารราชการแผนดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 5.6 โครงการมคีวามสอดคลองกับ 
Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคลอง
กับการปรับเปลีย่นโครงสราง
เศรษฐกิจไปสู Value-Based 
Economy หรือเศรษฐกิจท่ี
ขับเคลื่อนดวยนวตักรรม ทํานอย 
ไดมาก เชน (1) เปลี่ยนจากการผลิต
สินคาโภคภัณฑไปสูสินคาเชิง
นวัตกรรม (2) เปลีย่นจากการ
ขับเคลื่อนประเทศดวย
ภาคอตุสาหกรรมไปสูการขับเคลื่อน
ดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ 

5 4.25 85.00 แผนพัฒนา 4 ป 
องคการบริหารสวน
จังหวดันครราชสีมา
โครงการมีลักษณะ
หรือสอดคลองกับ
การปรับเปลีย่น
โครงสรางเศรษฐกิจ
ไปสูเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนดวย
นวัตกรรม ทํานอย 
ไดมากโครงการที่เติม
เต็มดวยวิทยาการ 
ความคดิสรางสรรค 
นวัตกรรม 
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ลําดับ 

 

ประเด็นพิจารณา 

 

คะแนน
เต็ม 

 
คะแนนที่

ได 

 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
(ตอ) เนนภาคการผลติสินคา ไปสูการเนน

ภาคบริการมากขึ้น รวมถงึโครงการ
ที่เติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วทิยาศาสตร 
เทคโนโลยี และการวิจัยและการ
พัฒนา แลวตอยอดความไดเปรียบ
เชิงเปรียบเทียบ เชน ดานเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

    

 5.7 โครงการสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวดั 
โครงการพฒันาทองถิ่นมีความ
สอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจงัหวดัที่ไดกําหนดขึ้น 
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการ
พัฒนาจงัหวัด ซึง่ไมสามารถแยก
สวนใดสวนหน่ึงออกจากกันได 
นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถิ่น
ตองเปนโครงการเชื่อมตอหรือ
เดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตร
จังหวดัที่ไดกําหนดขึ้นที่เปนปจจุบัน 

5 4.25 85.00 แผนพัฒนาทองถิ่น 4 
ปขององคการบริหาร
สวนจังหวดั
นครราชสีมา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวดัได
กําหนดขึ้นเพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนา
ทองถิ่นเสมือนหน่ึง
การขับเคลื่อนการ
พัฒนาจงัหวัด 
โครงการเชื่อมตอ
หรือเดินทางไป
ดวยกันกับ

ยุทธศาสตรจังหวดั 
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ลําดับ 

 

ประเด็นพิจารณา 

 

คะแนน
เต็ม 

 
คะแนนที่

ได 

 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 5.8 โครงการแกไขปญหาความ

ยากจนหรือการเสริมสรางให
ประเทศชาติมั่นคง มัง่คัง่ ยัง่ยืน 
ภายใตหลักประชารฐัเปนโครงการที่
ดําเนินการภายใตพื้นฐานความ
พอเพียงที่ประชาชนดาํเนินการเอง
หรือรวมดําเนินการ เปนโครงการ
ตอยอดและขยายไดเปนโครงการที่
ประชาชนตองการเพื่อใหเกดิความ
ยั่งยืน ซึง่มีลักษณะที่จะใหทองถิ่นมี
ความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยัง่ยืน เปน
ทองถิ่นที่พัฒนาแลว ดวยการพฒันา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง และ
เศรษฐกิจพอเพยีงทองถิ่น (ดาน
การเกษตรและแหลงน้ํา) (LSEP) 

5 3.88 77.60 แผนพัฒนาทองถิ่น 4 
ปขององคการบริหาร
สวนจังหวดั
นครราชสีมาโครงการ
ใชหลักประชารัฐเปน
โครงการทีด่ําเนินการ
ภายใตพื้นฐานความ
พอเพียง 

 5.9 งบประมาณมีความสอดคลอง
กับเปาหมาย (ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณโครงการพฒันาจะตอง
คํานึงถงึหลักสําคญั 5 ประการใน
การจัดทําโครงการไดแก (1) ความ
ประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) 
ความมีประสิทธิผล(Effectiveness) 
(4) ความยตุิธรรม (Equity) (5) 
ความโปรงใส (Transparency) 

5 4.00 80.00 แผนพัฒนาทองถิ่น 4 
ปขององคการบริหาร
สวนจังหวดั
นครราชสีมา
งบประมาณมีความ
สอดคลองกับ
เปาหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ)หลัก
สําคัญ 5 ประการ 
คือ ความประหยดั
ความมีประสิทธิภาพ
ความมีประสิทธิผล
ความยตุิธรรมความ
โปรงใส 

  



217 

 

 

ลําดับ 

 

ประเด็นพิจารณา 

 

คะแนน
เต็ม 

 
คะแนนที่

ได 

 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 5.10 มีการประมาณการราคา

ถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการ
พัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการ
ถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง 
หลักของราคากลาง ราคากลาง
ทองถิ่น มคีวามโปรงใสในการ
กําหนดราคาและตรวจสอบไดในเชงิ
ประจักษ มีความคลาดเคลื่อนไม
มากกวาหรือไมต่ํากวารอยละหา
ของการนําไปตัง้งบประมาณ
รายจายในขอบัญญัติ/เทศบัญญัต ิ
เงินสะสม หรือรายจายพฒันาที่
ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ   

5 4.25 85.00 แผนพัฒนาทองถิ่น 4 
ปขององคการบริหาร
สวนจังหวดั
นครราชสีมาการ
ประมาณการราคา
เพื่อพัฒนาตองให
สอดคลองกับ
โครงการถูกตองตาม
หลักวิชาการทางชาง 

 5.11 มีการกําหนดตัวชี้วดั (KPI) 
และสอดคลองกับวตัถุประสงคและ
ผลที่คาดวาจะไดรับ 
มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key 
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถ
วัดได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใชบอกประสิทธภิาพ 
(efficiency) ได เชน การกําหนดความพึง
พอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนดอัน
เกิดจากผลของวตัถุประสงคทีเ่กิดที่สิง่ที่
ไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

5 4.13 82.60 แผนพัฒนาทองถิ่น 4 
ปขององคการบริหาร
สวนจังหวดั
นครราชสีมาการ
กําหนดตัวชี้วัด (KPI) 
และสอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผล
ที่คาดวาจะไดรับ 
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ลําดับ 

 

ประเด็นพิจารณา 

 

คะแนน
เต็ม 

 
คะแนนที่

ได 

 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.12  ผลที่คาดวาจะไดรับ
สอดคลองกับวัตถุประสงค 
ผลที่ไดรับเปนสิ่งทีเ่กิดขึ้นไดจริงจาก
การดําเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคลองกับวตัถปุระสงคที่ตัง้ไว 
การไดผลหรือผลทีเ่กิดขึ้นจะตอง
เทากับวัตถุประสงคหรือมากกวา
วัตถุประสงค ซึ่งการเขยีน
วัตถุประสงคควรคํานงึถงึ (1) มี
ความเปนไปไดและมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงาน
ตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความสาํเร็จได 
(3) ระบุสิง่ที่ตองดาํเนินงานอยาง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากทีสุ่ด
และสามารถปฏิบตัิได (4) เปนเหตุ
เปนผล สอดคลองกับความเปนจรงิ 
(5) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

5 4.13 82.60 แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป
ขององคการบริหารสวน
จังหวดันครราชสีมาผลที่
คาดวาจะไดรับสอดคลอง
กับวัตถุประสงคการ
ดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาคาํนึงถงึมีความ
เปนไปไดและมีความ
เฉพาะเจาะจงวัดและ
ประเมินผลระดับของ
ความสําเร็จไดชดัเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สดุ
และสามารถปฏิบตัิไดเปน
เหตเุปนผล สอดคลองกับ
ความเปนจริง  สงผลตอ
การบงบอกเวลาได 

 รวม 60 50.50 83.75  

สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาแผนพัฒนา 4 ปองคการบริหาร 

สวนจังหวัดนครราชสีมา โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนามีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนา             
ชื่อโครงการมีความชัดเจน มีวัตถุประสงคชัดเจนสอดคลองกับหลักการและเหตุผลวิธีการดําเนินงานสอดคลอง
กับวัตถุประสงค ผลผลิตโครงการมีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณ โครงการมีความสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรเพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืนเปาหมาย ผลผลิตของโครงการ มีความสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกจิ
ไปสูเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทํานอย ไดมากโครงการที่เติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค 
นวัตกรรมสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดที่ไดกําหนดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด โครงการเชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันโครงการใชหลักประชารัฐเปนโครงการที่
ดําเนินการภายใตพื้นฐานความพอเพียงงบประมาณมีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)หลัก
สําคัญ 5 ประการ คือ ความประหยัดความมีประสิทธิภาพ  ความมีประสิทธิผล  ความยุติธรรม ความโปรงใส
การประมาณการราคาเพื่อพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตองตามหลักวิชาการทางชางการกําหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับการดําเนินการตามโครงการพัฒนา
คํานึงถึงมีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจงวัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จไดชัดเจน  และ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติไดเปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง   
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สวนที่ 4 สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
------------------- 

 

1.สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม  

 1.1 ความสําเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร 

  1.1.1 ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ โครงการในแผนพัฒนา จํานวน   30  
โครงการ  งบประมาณ 72,262,500 บาท  โครงการในขอบัญญัติ  จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 200,000 
บาท 
  1.1.2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา  โครงการในแผนพัฒนา จํานวน   102  โครงการ  
งบประมาณ 976,446,350 บาท  โครงการในขอบัญญัติ  จํานวน 83 โครงการ งบประมาณ 440,532,659 
บาท 
  1.1.3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร โครงการในแผนพัฒนา จํานวน    8  โครงการ   
งบประมาณ 9,300,000 บาท โครงการในขอบัญญัติ  จํานวน 5 โครงการ งบประมาณ 1,450,000 บาท 
  1.1.4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม โครงการในแผนพัฒนา จํานวน  42 โครงการ   
งบประมาณ 94,958,200 บาท โครงการในขอบัญญัติ  จํานวน 30 โครงการ งบประมาณ 63,492,500 บาท 
  1.1.5 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข โครงการในแผนพัฒนา จํานวน 28 โครงการ   
งบประมาณ 430,242,960 บาท โครงการในขอบัญญัติ  จํานวน 20 โครงการ งบประมาณ 413,223,760 บาท 
  1.1.6 ยุทธศาสตรดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน โครงการในแผนพัฒนา จํานวน  744 
โครงการ  งบประมาณ  4,437,031,372 บาท  โครงการในขอบัญญัติ  จํานวน 279 โครงการ งบประมาณ 
645,558,500 บาท 
  1.1.7 ยุทธศาสตรดานการพฒันาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
โครงการในแผนพฒันา จํานวน 36 โครงการ งบประมาณ  94,600,000 บาท โครงการในขอบญัญัติ จํานวน 
14 โครงการ งบประมาณ 40,020,000 บาท 
  1.1.8 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี โครงการในแผนพัฒนา จํานวน 70
โครงการ งบประมาณ 269,346,560 บาท  โครงการในขอบัญญัติ จํานวน 39 โครงการ งบประมาณ 
184,846,600 บาท       
  1.1.9 ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โครงการในแผนพัฒนา 
จํานวน 4 โครงการ  งบประมาณ  21,200,000 บาท โครงการในขอบัญญัติ จํานวน 4 โครงการ งบประมาณ 
5,500,000 บาท       
          1.1.10 ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากร และสิ่งแวดลอม โครงการในแผนพัฒนา 
จํานวน 14 โครงการ งบประมาณ 19,350,000 บาท  โครงการในขอบัญญัติ จํานวน 11 โครงการ งบประมาณ 
14,800,000 บาท    

 1.2 ความสําเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

 1.ปญหาความตองการของประชาชนจังหวัดนครราชสีมา  จากเวทีประชาคม เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 

2559  ณ โรงแรมวีวัน  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  ไดจัดเรียงปญหาความตองการไวภายใตยุทธศาสตร

การพัฒนา ดังนี้  
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1. ยุทธศาสตรดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  รอยละ 65 
2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร   รอยละ 3 

 3. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ  รอยละ 2   
 4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม    รอยละ 2 
 5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข   รอยละ 2 
 6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา รอยละ 2 
 7. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี  รอยละ 2 
         8. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาอนุรักษทรัพยากร และสิ่งแวดลอม รอยละ 2 
 9. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา   รอยละ 1 
 10. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ไมมีความคิดเห็น 
 สงผลใหองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ไดดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาตาม 
ความตองการเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน  โดยบรรจุแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2561-2564)  สําหรับในปงบประมาณ 2561  ปญหาดานความตองการ
ของประชาชนไดบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  ที่เปนภารกิจ และอํานาจหนาที่ที่องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมาดําเนินการได  ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตรที่  6 ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน จํานวน 744 โครงการ  งบประมาณ  
4,437,031,372 บาท 
 2. ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาการเกษตร  จํานวน  8  โครงการ   งบประมาณ  9,300,000 บาท 
 3. ยุทธศาสตรที่ 1 การสานตอแนวทางพระราชดําริ จํานวน 30 โครงการ งบประมาณ72,262,500 
บาท 
 4. ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาสังคม จํานวน  42 โครงการ  งบประมาณ  94,958,200 บาท 
 5. ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการพัฒนาสาธารณสุข จํานวน  28 โครงการ  งบประมาณ  430,242,960 
บาท 

6. ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา จํานวน 36 
โครงการ   งบประมาณ  94,600,000 บาท 

7. ยุทธศาสตรที่  8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี จํานวน 70โครงการ งบประมาณ 
269,346,560 บาท          

8. ยุทธศาสตรที่ 10 ดานการอนุรักษทรัพยากร และสิ่งแวดลอม จํานวน 14 โครงการ งบประมาณ 
19,350,000 บาท         
 9. ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนาการศึกษา จํานวน  102 โครงการ  งบประมาณ  976,446,350 
บาท 
 10. ยุทธศาสตรที่ 9 ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน จํานวน 4 โครงการ   
งบประมาณ   21,200,000 บาท 
 ความสําเร็จในการพัฒนาทองถิ่น  ซึ่งไดดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา  สอดคลองปญหาความตองการของประชาชนจังหวัดนครราชสีมา  จากเวทีประชาคม 
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559  ซึ่งองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ไดกําหนดยุทธศาสตรและจัดทํา
โครงการมีวัตถุประสงคเพื่อตอบสนองความตองการ  หรือแกปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่  โดย
ครอบคลุมทุกภารกิจตามอํานาจหนาที่พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และฉบับแกไข
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เพิ่มเติม พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ.2542 และฉบับแกไขเพิ่มเติม  และ
กฎหมาย ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  โครงการพัฒนาไดมีการกําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน  โครงการหนึ่ง ๆ 
อาจมีมากกวาหนึ่งวัตถุประสงคก็ได  โครงการพัฒนาสามารถนําไปปฏิบัติได  ซึ่งแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของ
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดทั้ง 5 ยุทธศาสตร เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาทองถิ่น เชื่อมตอและเปนไปในทิศทางเดียวกัน  เปาหมายมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 โดย  

(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา  
(3) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป  
(4) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579  
(5) ยึดหลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่เปน

เปาหมายระยะยาว   
การจัดทําโครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  ดังนี้ 
(1) ความมั่นคง  
(2) การสรางความสามารถในการแขงขัน  
(3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
(4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  
(5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไปสู  Value-Based 

Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ดังนี้ 
(1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคาโภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม  
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิด

สรางสรรค และนวัตกรรม  
(3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น  
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

การวิจัยและพัฒนาแลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ โครงการในแตละยุทธศาสตรสามารถติดตามและประเมินผลได  โดยการกําหนดตัวชี้วัดใน
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  โครงการพัฒนากําหนดข้ึนจากขอมูลที่เปนจริง  และไดรับการวิเคราะหอยางรอบคอบ  
ไดรับการสนับสนุนดานทรัพยากร  และการบริหารอยางเหมาะสม  มีการกําหนดจุดเริ่มตน และจุดสิ้นสุดของ
กิจกรรม  มีการกําหนดระยะเวลาแนนอนวาเริ่มตนเมื่อไร และสิ้นสุดเมื่อไร ตามแผนการดําเนินงาน ประจําป 
พ.ศ.2561 กําหนดพื้นที่ดําเนินการในเขตจังหวัดนครราชสีมา  มีหนวยงานรับผิดชอบชัดเจน  ทั้ง 10 หนวยงาน  
รายละเอียดของโครงการสอดคลอง และสัมพันธกัน  วัตถุประสงคของโครงการ  สอดคลองกับหลักการและ
เหตุผล  การกําหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดความสําเร็จของโครงการได  โครงการภายใตยุทธศาสตรทั้ง 10 
ยุทธศาสตร จากการติดตามและประเมินผล  พบวาโครงการภายใตยุทธศาสตรการพัฒนา  มีความคุมคา มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  บรรลุวัตถุประสงคของโครงการ  ตอบสนองตอวิสัยทัศนและยุทธศาสตรการ
พัฒนา    ทําใหมีการขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นอยางเปนรูปธรรม เพื่อประโยชนสุขของประชาชนในทองถิ่น
อยางยั่งยืน 
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1.3 ผลสําเร็จท่ีวัดได   

 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ไดกําหนดตัวชี้วัด : KPIs (Key Performance Indicators)  

ที่สามารถวัดได (Measurable) มิติตัวชี้วัดผลลัพธ วัดจากคุณภาพที่ไดรับ (Quality)  ตัวชี้วัดความสําเร็จของ

โครงการ คือจํานวน/รอยละความพึงพอใจของกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ/กิจกรรม  ที่วัดไดจริงจาก

กลุมเปาหมายผูตอบแบบประเมินในโครงการพัฒนาทองถิ่นทั้ง 10 ยุทธศาสตร  จากการประเมินผลสําเร็จของ

โครงการ  พบวาบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ  ภายใตยุทธศาสตรองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  

โดยสรุปดังนี้ 

สรุปผลวิเคราะหตามยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการพัฒนาการศึกษา 
จากขอมูลโครงการที่ใชในการติดตามประเมินผลฯ แบบสุมโครงการ จํานวน 294 โครงการ มีกลุม

ตัวอยางที่กรอกแบบประเมิน รวมทั้งสิ้น 30,887 คน  
สรุปพบวาความพึงพอใจภาพรวมของการดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนาการศึกษา 
  คาเฉลี่ย ( ) เทากับ 4.29  คิดเปนรอยละ  85.80 
  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ  0.52 
  ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนาการศึกษา มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก หรือดี 

สรุปผล ขอสังเกต และขอเสนอแนะ 
ขอสังเกต จากการดําเนินโครงการยุทธศาสตรท่ี 2 
1. โครงการประชุมทางวิชาการและจัดนิทรรศการครูดีเดนในวันครู มีการแตงตั้งคณะทํางานหลาย

คณะ แตละคณะมีกรรมการจํานวนมาก กรรมการแตละคนมีพื้นฐานความรูหลากหลาย จึงเปนเหตุใหมี
ขอเสนอแนะในการจัดงานมีความเห็นตางกัน  

2. โครงการประชุมทางวิชาการและจัดนิทรรศการครูดีเดนในวันครู การแจงลําดับขั้นตอนในเรื่องพิธี
การ การจัดที่นั่งของบุคลากรที่เขารวมโครงการที่จะรับฟงการบรรยายความรู ควรเขียนปายประชาสัมพันธให
รับทราบรายละเอียดของงานวามีกิจกรรมอะไรดําเนินการชวงไหน  และกําหนดจุดที่นั่งขาราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา จุดใดสําหรับผูที่จะตองนั่งรับรางวัลดีเดนประเภทตาง ๆ เพราะทําใหเสียเวลาไมเปน
ระเบียบเรียบรอย 

3. โครงการวันครูดานงบประมาณ ควรจัดสรรงบประมาณการจัดทําโครงการวันครู ใหมีกิจกรรม
หลากหลาย และมีผลงานดีเดนของขาราชการครูที่ไดรับรางวัลดีเดนประเภทตาง ๆ  เพื่อประชาสัมพันธใหทราบ
โดยทั่วไปกัน 

4. ปญหาดานการวางแผนจัดทําโครงการประชุมทางวิชาการและจัดนิทรรศการครูดีเดนในวันครู ใน
การกําหนดวัตถุประสงคของโครงการไมชัดเจน กําหนดไวอยางกวาง ๆ บางวัตถุประสงคไมสามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริง  

5. โครงการสงเสริมพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ (การแขงขันกีฬานักเรียน อปท. ระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ) ปญหาดานสถานที่พักของเจาหนาที่ คณะกรรมการ และนักกีฬา มีไม

เพียงพอ ทําใหไมสะดวกตอการเดินทางมาแขงขันกีฬา ณ จุดสนามแขงขัน  

6. ปญหาดานงบประมาณมีจํากัด ทําใหการเพิ่มโอกาส และการสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากรที่

เกี่ยวของในดานตาง ๆ ในโครงการสงเสริมพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ (การแขงขันกีฬานักเรียน อปท. ระดับ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ) 
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7. ปญหาการดําเนินโครงการสงเสริมพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ (การแขงขันกีฬานักเรียน อปท. ระดับ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ) ในเรื่องของวัสดุ อุปกรณ ที่ใชสําหรับแขงขัน ไมมีความเปน

มาตรฐาน 100 % 

8. ปญหาเรื่องของคณะกรรมการตัดสินกีฬาแตละประเภท คณะกรรมการตัดสินกีฬายังไมมีมาตรฐาน 

เชน ความยุติธรรม ความโปรงใสโครงการสงเสริมพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ (การแขงขันกีฬานักเรียน อปท. 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ) 

ขอเสนอแนะ จากการดําเนินโครงการยุทธศาสตรท่ี 2  
1. คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งเขารวมจัดงานโครงการประชุมทางวิชาการและจัดนิทรรศการครูดีเดน

ในวันครู ควรรวมกันประชุมพิจารณา โดยรับฟงขอคิดเห็นตาง ๆ แลวนํามาเปนขอสรุปเปนแนวทางในการจัด
งานใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อใหงานสําเร็จตามวัตถุประสงคโครงการ กิจกรรมควรเปนภาพรวมเชน มี
กิจกรรมแขงขันกีฬาในแตละกลุมโรงเรียน เพื่อสรางความรัก ความสามัคคี ใหแกขาราชการครูใน 6 กลุม
โรงเรียน มีความรัก ความสามัคคีกันมากยิ่งขึ้น ควรจัดใหมีกองเชียร ประกวดกองเชียรในแตละกลุมโรงเรียน 

2. สถานที่จัดโครงการประชุมทางวิชาการและจัดนิทรรศการครูดีเดนในวันครู ดีมาก ปตอไปควรจัดที่
หางสรรพสินคา โดยจัดที่หางสรรพสินคาแหงใหม  

3. การมอบรางวัลครูดีเดนมีกิจกรรมที่จัดนิทรรศการโครงการประชุมทางวิชาการและจัดนิทรรศการ
ครูดีเดนในวันครู ที่ไดรับรางวัลดีเดนแตละประเภทนอยมาก ควรมีรางวัลใหทุกสาขาวิชา และกิจกรรมดีเดน
ของโรงเรียนดวย 

4. โครงการประชุมทางวิชาการและจัดนิทรรศการครูดีเดนในวันครู ควรปรับปรุงในเรื่องของเสียงการ
บรรยายในการดําเนิน ผูเขารวมโครงการฟงแลวไมชัดเจน 

5. ควรใชงบประมาณในการจัดโครงการประชุมทางวิชาการและจัดนิทรรศการครูดีเดนในวันครู 
นําไปใชในดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนดีเดน ใชงบประมาณมากเกินความจําเปน 

6. การจัดโครงการประชุมทางวิชาการและจัดนิทรรศการครูดีเดนในวันครู ควรจัดใหมีกิจกรรมการ
เลี้ยงอาหารเที่ยงใหกับขาราชการครูทั้งหมดเพื่อกอใหเกิดความสัมพันธของครูกลุมโรงเรียนทั้ง 6 กลุมโรงเรียน 

7. การแตงกายรวมงานโครงการประชุมทางวิชาการและจัดนิทรรศการครูดีเดนในวันครูควรเปนชุดสี
กากีแขนยาว จะทําใหดูศักดิ์สิทธและมีเกียรติมาก 

8. ใหหมุนเวียนไปจัดโครงการประชุมทางวิชาการและจัดนิทรรศการครูดีเดนในวันครูที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) หรือ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บาง เพราะสถานที่มีความเหมาะสม ที่
จอดรถสะดวกสบายเพียงพอ 

9. โครงการประชุมทางวิชาการและจัดนิทรรศการครูดีเดนในวันครูควรจัดตามอําเภอตางๆ โดยจัดขึ้น
ที่อําเภอตางๆ ที่โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา อยูในพื้นที่ เพราะจะทําใหลด
อุบัติเหตุ และชวยลดคาใชจายในเดินทางของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

10. รูปภาพครูดีเดนประเภทตาง ๆ องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ควรจัดทําแจกให
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกทาน การจัดกิจกรรมโครงการประชุมทางวิชาการและจัด
นิทรรศการครูดีเดนในวันครู ในปนี้ขาราชการครูทุกคนตองเสียคาใชจาย 500 บาท กวาจะทําเอกสารผลงานครู
ดีเดนแลวตองมาเสียคาใชจายเพิ่มขึ้นอีกจึงไมเหมาะสม 
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11. ชื่นชมนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ฝายคณะผูบริหารและคณะผูดําเนินการ
จัดทํากิจกรรมโครงการประชุมทางวิชาการและจัดนิทรรศการครูดีเดนในวันครู ทุกๆ ทานที่จัดโครงการฯ 
ออกมาไดดีมาก ๆ มีคุณภาพ 

12. ในดานของการจัดพิธีการควรลดขั้นตอนในพิธีการลง ของรางวัลควรเอาอัตราสวนครูแตละ

โรงเรียน นํามาจับในการมอบของขวัญ เพราะโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา มี

อัตราสวนไมเทากัน มีทั้งโรงเรียนขนาดใหญ ขนาดปานกลาง และขนาดเล็ก 

13. จุดในการรับลงทะเบียนรายงานตัวขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการประชุมทาง
วิชาการและจัดนิทรรศการครูดีเดนในวันครู คับแคบมาก ควรจัดที่ลงทะเบียนกระจายเปนกลุมโรงเรียน หรือ
แยกเปนอําเภอ 

14. โครงการสงเสริมพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ (การแขงขันกีฬานักเรียน อปท. ระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ)  นักกีฬาที่เดินทางมาอยูรวมกันเปนเวลาหลายวัน ควรมีงบประมาณ

เบี้ยเลี้ยงใหเหมาะสมและจัดหารถใหนักกีฬาแตละประเภท และจัดหางบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณกีฬา

ดวย 

15. โครงการสงเสริมพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ (การแขงขันกีฬานักเรียน อปท. ระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ) ควรจัดที่พักนักกีฬา เพราะเปนการแขงขันระดับประเทศ ไมใชระดับ

จังหวัด 

16. โครงการสงเสริมพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ (การแขงขันกีฬานักเรียน อปท. ระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ) การแขงขันกีฬาแตละประเภท เมื่อนักกีฬาแขงขันเปนที่เรียบรอยแลว 

ควรใหกลับบานภูมิลําเนา หรือนักกีฬาที่มาเองควรใหคาพาหนะคืน  

17. โครงการสงเสริมพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ (การแขงขันกีฬานักเรียน อปท. ระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ) ในเรื่องของพาหนะที่ใชรับสงนักกีฬา และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ควร

ปรับปรุงเรื่องเวลาของการมารับนักกีฬา เพราะเวลากระชั้นชิด ทําใหนักกีฬาไมมีเวลาทดสอบสมรรถนะทาง

รางกายกอนดําเนินการแขงขัน 

สรุปผลวิเคราะหตามยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาการเกษตร 

จากขอมูลโครงการที่ใชในการติดตามประเมินผลฯ แบบสุมโครงการ จํานวน 1 โครงการ มีกลุม
ตัวอยางที่กรอกแบบประเมิน  รวมทั้งสิ้น 343 คน  
สรุปพบวา ความพึงพอใจภาพรวมของการดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรที่ 3  ดานการพัฒนาการเกษตร 
  คาเฉลี่ย ( ) เทากับ 4.30  คิดเปนรอยละ 86.00 
  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.41 
  ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาการเกษตร มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก หรือดี 

สรุปผล ขอสังเกต และขอเสนอแนะ 
ขอสังเกต จากการดําเนินโครงการยุทธศาสตรท่ี 3 
1. ปญหาดานการดําเนินงานของกลุมอาชีพสงเสริมสินคาและผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น มีวิถีชีวิตที่

แตกตางกัน มีศักยภาพที่ไมเทาเทียมกัน และมีความคิดเห็นตางกัน กอใหเกิดปญหาอุปสรรคตอการจัดตั้งศูนย
สงเสริมสินคาและผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น 
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2. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานดานการตลาดของกลุมอาชีพ ตอการสงเสริมสินคาและ
ผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น เพราะตลาดเปนปจจัยที่สําคัญที่สุด ในการจําหนาย สงเสริมสินคาและผลิตภัณฑชุมชน
ทองถิ่น ควรมีการจัดประชุมกลุมอาชีพที่มีการผลิตสินคาแบบเดียวกัน เพื่อมาตกลงราคาสินคา เพื่อจะได
กําหนดราคาใหเหมือนกัน 

 3. ปจจัยวัตถุดิบที่ใชสําหรับการจัดทําผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น มีจํากัด ไมเพียงพอตอความจําเปนของ
ตลาดที่ตองการ 

ขอเสนอแนะ จากการดําเนินโครงการยุทธศาสตรท่ี 3  
1. ตองการใหมีการจัดโครงการแบบนี้อีก เพื่อตอยอดโครงการสงเสริมสินคาและผลิตภัณฑชุมชน

ทองถิ่น 

2. ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรมใหความรูโครงการสงเสริมสินคาและผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่นหากมผีู

ที่ไมมีพื้นฐานความรูทางอินเตอรเน็ต หรือไอที จะทําใหการเรียนรูโครงการสําเร็จไดนอยและหากไมมีบุตร

หลานที่บาน หรือ Generation y, z แนะนํา และใชบอยจะเกิดความชํานาญมากขึ้น 

3. เอกสารที่แจกผูเขารับการอบรมโครงการสงเสริมสินคาและผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น ไมชัดเจน ดูไม

ออก ไมสามารถดูและศึกษาไดดวยตนเองได เพราะในหองอบรมผูสอนสอนเร็วทําตามไมทัน 

4. ควรใหมีระยะเวลาอบรมโครงการสงเสริมสินคาและผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น มากกวานี้ เพราะเปน

โครงการที่มีประโยชนมาก 

5. ขอใหสงเสริมอาชีพที่ยั่งยืนและสนับสนุนสินคาของกลุมผูพิการและผูดูแลบาง เวลามีประชมุสมัมนา

ของสวนราชการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผูดูแลที่มีคุณภาพ (แคเลี้ยงชีพไดเทานั้น) 

6. ขอใหมีการอบรมโครงการสงเสริมสินคาและผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น จัดใหมีการสงเสริมสินคาและ

ผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น อยางครบวงจร เชน มีการสรางแบรนด ออกแบบผลิตภัณฑ 

7. ขอใหมีการอบรมใหความรูดานภาษีที่เกี่ยวของกับวิสาหกิจชุมชน OTOP ตาง ๆโครงการสงเสริม

สินคาและผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น 

8. หากมีระยะเวลาที่อบรมใหความรูเพิ่มวันจาก 1 วัน เปน 2 วัน คือ วันแรก สอนการทําตลาด

ออนไลนและปฏิบัติ วันที่ 2 สอนวิธีการวางแผน การดําเนินการในการดําเนินงานการตลาดที่จะเติบโตในวัน

ขางหนา / การปรับปรุงการบรรจุหีบหอ / การจัดทําสต็อกสินคา / การจัดทําบัญชี / การเชื่อมกับตลาด

ตางประเทศ สอนวิธีการดําเนินการจัดสง กระบวนการดําเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

  9. โครงการสงเสริมสินคาและผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น ควรจัดหาบูธเพื่อจําหนายสินคาตามสถานที่

ตาง ๆ หรือมี Shop จําหนายสินคาชุมชนตามแหลงสถานที่ทองเที่ยวทั่วประเทศ 

สรุปผลวิเคราะหตามยุทธศาสตรท่ี 4  ดานการพัฒนาสังคม 

 จากขอมูลโครงการที่ใชในการติดตามประเมินผลฯ แบบสุมโครงการ จํานวน 11 โครงการ มีกลุม
ตัวอยางที่กรอกแบบประเมิน รวมทั้งสิ้น 3,246 คน  
สรุปพบวาความพึงพอใจภาพรวมของการดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาสังคม 
  คาเฉลี่ย ( ) เทากับ 4.41 คิดเปนรอยละ  88.20 
  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.40 

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาสังคม  มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก หรือดี 
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สรุปผล ขอสังเกต และขอเสนอแนะ 
ขอสังเกต จากการดําเนินโครงการยุทธศาสตรท่ี 4 
1. ปญหาดานทักษะพื้นฐานของผูสูงอายุในแตละบุคคลตางกัน การดําเนินจัดทํากิจกรรม กอใหเกิด

ปญหาความยุงยากในการทํางาน ตอโครงการพัฒนาสุขภาวะเพื่อผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ 2561 

2. ปญหาดานการทํางาน พบวา ผูสูงอายุจํานวนมากเปนผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญในหลายศาสตรที่

แตกตางกันไปมากมายหลายดาน และมีประสบการณในการทํางานที่หลากหลายอาชีพ เชน คาขาย รับจาง 

และรับราชการ เปนตน ผูสูงอายุบางสวนไมสามารถประกอบอาชีพใด ๆ  ได เนื่องจากมีปญหาสุขภาพและสรีระ

ที่ถดถอยลง 

3. ปญหาดานการมีสวนรวมและการอยูรวมกันในสังคม พบวา ผูสูงอายุจํานวนหนึ่งมีความพรอมเขา

รวมกิจกรรม เปนผูนําชุมชน และชวยเหลือชุมชนอยางเต็มที่ 

4. ปญหารางกาย พบวา ผูสูงอายุตองการศูนยสุขภาพในการดูแลตรวจสุขภาพ ยารักษาโรค

เครื่องนุงหม และสวนสุขภาพ และผูสูงอายุตองการสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยที่สะอาด 

5. ปญหาดานการประสานงาน การแกไขปญหา และการอํานวยความสะดวก มีความลาชา และ

เจาหนาที่ประสานงานโครงการไมไดใสใจผูมาเขารวมโครงการเทาที่ควร ในงานวันเด็กแหงชาติ ป 2561 

6. ปญหาดานการจัดการสถานที่ (เวที เตนท เกาอี้)โครงการวันเด็กแหงชาติ ป 2561 สถานที่คับแคบ

เกินไปทําใหซุมกิจกรรมตั้งติดกัน โตะ เกาอี้ ไมเพียงพอ และควรเตรียมเจาหนาที่เก็บโตะ เกาอี้ ในสวนที่วางกีด

ขวางทางจราจรกอน 

7. ปญหาดานงบประมาณการจํากัด โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีจัดงานวันลอย

กระทง ประจําป 2561งบประมาณการดําเนินโครงการไมเพียงพอ  

ขอเสนอแนะ จากการดําเนินโครงการยุทธศาสตรท่ี 4  
1. โครงการพัฒนาสุขภาวะเพื่อผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ 2561 เปนโครงการที่ดีมากควรจัดใหมี

กิจกรรมลักษณะ/รูปแบบนี้ ทุก ๆ ป 

2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานศูนยสาธิตฯ  ระยะเวลาใน

การอบรมนอยมาก ควรเพิ่มกิจกรรมการไปทัศนศึกษาดูงาน 

3. ขอใหมีกิจกรรมโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  ประจําป 2561 สําหรับเด็กใหมากกวานี้ เพราะมี

เด็กมาใชบริการจํานวนมาก 

4. พิธีกรควรพัฒนาและสรางสรรคเทคนิคการพูดใหตื่นเตนเราใจมากขึ้น และดําเนินกิจกรรมให

ตอเนื่อง 

5. กิจกรรมที่จัดในโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  ประจําป 2561 มีเฉพาะกลุมเกินไป 

6. สถานที่จอดในโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  ประจําป 2561 ที่จอดรถไมเพียงพอ และไมเปน

ระเบียบ 

7. ตองการปรับปรุงภูมิทัศนรอบบริเวณงานโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  ประจําป 2561ให

สะดวกสบาย และมีความรมรื่นมากยิ่งขึ้น 
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8. ควรมีการจัดระบบระเบียบการเขาเยี่ยมชมกิจกรรมโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  ประจําป 

2561 

9. ตองการใหปรับปรุงซอมแซมอุปกรณวิทยาศาสตร 14 โซน และบริเวณโดยรอบศูนยฯ เพราะบาง

พื้นที่ปลอยใหผุพังเสื่อมสภาพการใชงาน ขาดการดูแลรักษา 

10. โครงการจัดงานประเพณีสงทายปเกา-ตอนรับปใหม ประจําป 2561 สวนใหญผูเขารวมกิจกรรม

ชอบการแสดงดนตรี 

11. ตองการใหจัดกิจกรรมโครงการจัดงานประเพณีสงทายปเกา-ตอนรับปใหม ทุก ๆ ป 

12. ตองการใหจัดโครงการจัดงานวันคนพิการสากล ประจําป 2561 ลักษณะ/รูปแบบนี้อีกตอเนื่อง  

ทุก ๆ ปเพราะทําใหคนพิการไดเรียนรูกับสังคมภายนอก 

13. โครงการจัดงานวันคนพิการสากล ประจําป 2561ครั้งตอไปขอใหจัดโครงการนี้ที่ชั้นลาง เพื่อความ

สะดวกของคนพิการที่เขารวมโครงการ 

14. ขอใหมีการจัดโครงการฝกอบรม ประชุม ศึกษาดูงาน พัฒนาศักยภาพ ผูนําชุมชนและประชาชน

จังหวัดนครราชสีมา ทุก ๆ ป เพราะทําใหเกิดมีความรัก ความสามัคคี และเกิดการปรองดอง รูจักกันเพิ่มขึ้นใน

ทองถิ่น 

15. ควรจัดใหมีภาพประกอบขณะบรรยายโครงการฝกอบรม ประชุม ศึกษาดูงาน พัฒนาศักยภาพ 

ผูนําชุมชนและประชาชนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อที่จะไดเพิ่มความเขาใจใหกับผูเขารับการอบรมมากขึ้น 

สรุปผลวิเคราะหตามยุทธศาสตรท่ี 7 ดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

จากขอมูลโครงการที่ใชในการติดตามประเมินผลฯ  แบบสุมโครงการ  จํานวน  3   โครงการ  มีกลุม

ตัวอยางที่กรอกแบบประเมิน รวมทั้งสิ้น  747 คน 

สรุปพบวา ความพึงพอใจภาพรวมของการดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรที่ 7 ดานการพัฒนาการทองเที่ยว 

ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

มีคาเฉลี่ย ( ) เทากับ  4.40  คิดเปนรอยละ 88.00   

  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) เทากับ 0.30 

ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา มีระดับ 

ความพึงพอใจอยูในระดับมาก หรือ ดี 

สรุปผล ขอสังเกต และขอเสนอแนะ 
ขอสังเกต จากการดําเนินโครงการยุทธศาสตรท่ี 7 
1. ปญหาเรื่องการบรหิารจัดการดานงบประมาณ  โครงการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย องคการบรหิาร

สวนจังหวัดนครราชสมีา  ควรแจงจํานวนงบประมาณทีจ่ะสนับสนุนการจัดงานตั้งแตเริ่มตน  เพื่อใหการบรหิาร
งบประมาณไมติดขัด มีความคลองตัว  และมีประสทิธิภาพ  

ขอเสนอแนะ จากการดําเนินโครงการยุทธศาสตรท่ี 7 
1. โครงการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอพิมาย  เขารวม

กิจกรรมเพียงบางกิจกรรม  และกิจกรรมอื่นๆ มีสวนรวมนอย  ดังนั้น หากมีการดําเนินโครงการครั้งตอไป  เห็น
ควรสงเสริม และประชาสัมพันธใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ใหเพิ่มมากขึ้น 
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2. ควรจัดโครงการกีฬาสัมพันธผูสูงอายุทุกปอยางตอเนื่อง เพื่อเปนกําลังใจใหกับผูสูงอายุในสถาน
สงเคราะหคนชรา 

สรุปผลวิเคราะหตามยุทธศาสตรท่ี 8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
จากขอมูลโครงการที่ใชในการติดตามประเมินผลฯ  แบบสุมโครงการ  จํานวน  9  โครงการ  9 

กิจกรรม มีกลุมตัวอยางที่กรอกแบบประเมิน รวมทั้งสิ้น  2,769   คน 

สรุปพบวา ความพึงพอใจภาพรวมของการดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรที่ 8 ดานการบริหารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

  มีคาเฉลี่ย  ( )   เทากับ   4.42  คิดเปนรอยละ   88.40 

   คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  เทากับ 0.41 

            ยุทธศาสตรที่ 8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี  มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก หรือดี 

สรุปผล ขอสังเกต และขอเสนอแนะ 
ขอสังเกต จากการดําเนินโครงการยุทธศาสตรท่ี 8 
1. ขอใหซอมแซมอุปกรณวิทยาศาสตร 14 โซน ภายในศูนยดาราศาสตรทองฟาจําลองที่ชํารุด ให

พรอมบริการทางความรูแกผูเยี่ยมชม 
2. การจัดโครงการฝกอบรมและพัฒนาขาราชการฯ กําหนดระยะเวลาพักเบรกนอยเกินไป 
3. การอํานวยความสะดวกโครงการฝกอบรมและพัฒนาผูปฏิบัติงานดานพัสดุ หองประชุมที่ใชในการ

จัดอบรมคับแคบจัดที่นั่งแออัด ไมสะดวกในการลุก – น่ัง และสถานที่จอดรถไมเพียงพอ 
4. โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบรหิาร

สวนจังหวัด  กําหนดระยะเวลาในการศึกษาดูงานนอย  ควรเพิ่มเวลาในการศึกษาดูงาน และขอใหมีการ
ประสานงาน เวลา ในการเขาศึกษาดูงานใหมากกวานี้  และใหมีการนัดหมายเวลาใหชัดเจน เนื่องจากไมมี
สถานที่จอดรถรับสงคณะดูงาน 

5. กระเปาสําหรับใสเอกสารลงทะเบียนโครงการฝกอบรม/สัมมนา  และทัศนศึกษาดูงานของ
เจาหนาที่ทองถิ่น  และผูบริหารทองถิ่นในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ไมมีความเหมาะสม 
เพราะทําจากวัสดุที่ไมมีคุณภาพ   

ขอเสนอแนะ จากการดําเนินโครงการยุทธศาสตรท่ี 8  
1. การติดตอรับบริการอุปกรณเครื่องชวยฟนฟูสมรรถภาพที่บาน ขอใหมีหองหรือสถานที่เก็บอุปกรณ

เครื่องชวยความพิการ ไวบริการแกผูพิการ 
2. การติดตอรับบริการอุปกรณเครื่องชวยฟนฟูสมรรถภาพที่บาน ควรจัดทําบัญชีลําดับผูใชอุปกรณ

ใหกับคนไขรายอื่น ๆ ไดมีโอกาสยืมอุปกรณไปใชในครั้งตอไป 
3. องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ควรสนับสนุนอุปกรณเครื่องชวยความพิการเพิ่มขึ้นให

เพียงพอตอจํานวนผูพิการที่มีความตองการใชอุปกรณฟนฟูสมรรถภาพ  และขอใหกระจายอุปกรณไปยังผู
พิการรายอื่นๆ อยางทั่วถึง  ใหไดรับทุกสิทธิ์ไมเฉพาะสิทธิ์ 30  บาท เพราะผูพิการบางรายสามารถเบิกไดแตไม
เพียงพอที่จะซื้ออุปกรณไวใชเอง 

4. วิทยากรผูใหความรู ของศูนยทองฟาจําลอง  ควรบรรยายเกี่ยวกับดวงดาวใหมากกวานี้ เพื่อเพิ่ม
ความรูใหแกผูเยี่ยมชม 
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5. การจัดโครงการฝกอบรมและพัฒนาขาราชการ องคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสมีา 
(ปฐมนเิทศ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  กลุมเปาหมายคือขาราชการใหมบรรจุใหม  ขอใหเพิ่มระยะเวลา
ในการอบรม และบรรยายใหความรูเพิม่มากขึ้น 

6. การจัดฝกอบรมและพัฒนาผูปฏิบัติงานดานพัสดุ ขอใหจัดอบรมในวัน-เวลาราชการ ไมควรจัดใน
วันหยุด และจัดอบรมแบงเปนรุน ๆ เนื่องจากมีบุคลากรจํานวนมาก  และขอใหจัดทําแบบฝกปฏิบัติการระบบ 
e-GP  โดยจัดอบรมทบทวนความรูทุก ๆ ป หลังการอบรมควรสรุปปญหา  และอุปสรรคที่หนวยงานมักจะ
ปฏิบัติงานผิดพลาด และควรจัดตัวอยางเอกสารการเบิกจายพัสดุแบบที่ถูกตอง เพื่อใหงานพัสดุเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

7. ขอใหมีวิทยากรที่เปนนักวิชาการดานกฎหมาย มาใหความรูกระบวนการพัสดุและดานบุคลิกภาพ 
8. โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบรหิาร

สวนจังหวัด  ไดความรูและมีประโยชน  สามารถนํามาประยุกตใชพัฒนาทองถิ่นและเชื่อมโยงเปนโครงขาย
ระดับประเทศได ขอใหมีการอบรมอยางสม่ําเสมอเปนประจําทุก ๆ ป หรืออยางนอยปละ 2 ครั้ง 

9. โครงการฝกอบรม/สมัมนา  และทัศนศึกษาดูงานของเจาหนาที่ทองถิ่น  และผูบรหิารทองถิ่นใน
สังกัดองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครราชสีมา ควรจัดอบรมครึ่งวัน เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  และควรจัดใหมกีารฝกอบรม/สมัมนาทุกป  

10. โครงการฝกอบรม/สมัมนา  และทัศนศึกษาดูงานของเจาหนาที่ทองถิ่น  และผูบรหิารทองถิ่นใน
สังกัดองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครราชสีมา เนื้อหาในการอบรมไมเหมาะสมกบัเวลา ควรจัดหาวิทยากรที่มี
ทักษะในการพูด มีความรู ความสามารถ และมีประสบการณมาบรรยายใหความรู 

11. สถานที่ในการจัดโครงการฝกอบรม/สัมมนา  และทัศนศึกษาดูงานของเจาหนาที่ทองถิ่นฯ  ควร
ปรับปรุงในเรื่องของระบบเสียง   

12. ผูจัดทําโครงการฝกอบรม/สัมมนา  และทัศนศึกษาดูงานของเจาหนาทีท่องถิ่นฯ    ควรจัดหา
น้ําเปลาใหบริการแกผูเขารบัการอบรมในชวงเชาและชวงบาย  การบริการอาหารกลางวัน  ควรจัดโตะเกาอี้ 
อาหารกลางวันและภาชนะในการรบัประทาน เชน จาน ชอน ถวยใหเพียงพอตอจํานวนผูเขารวมโครงการฯ 

13. องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสมีา  ควรสนับสนุนงบประมาณดานซอฟแวรที่ชวยในการ
จัดการเรียนการสอนดานโปรแกรมตาง ๆ เพือ่ใหเกิดนวัตกรรมดานการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 

14. สถานที่จัดโครงการฝกอบรม/สมัมนา  และทัศนศึกษาดงูานของเจาหนาที่ทองถิ่น  และผูบริหาร
ทองถิ่นในสงักัดองคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสมีา ควรจัดหาใหมกีาแฟ บริการใหกับขาราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

15. ควรใหบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรบัรางวัลตาง ๆ มาแสดงนิทรรศการในวันประชุม  และจัดหา
กิจกรรมใหขาราชการครูเขามามีสวนรวมในการดําเนนิโครงการ 

สรุปผลวิเคราะหตามยุทธศาสตรท่ี 10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
จากขอมูลโครงการที่ใชในการติดตามประเมินผลฯ  แบบสุมโครงการ  จํานวน  1 โครงการ  มีกลุม

ตัวอยางที่กรอกแบบประเมิน รวมทั้งสิ้น  334 คน 

สรุปพบวา  ความพึงพอใจภาพรวมของการดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรที่ 10 ดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

  มีคาเฉลี่ย  ( )  เทากับ  4.65 คิดเปนรอยละ  93.00  

  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) เทากับ 0.40 
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ยุทธศาสตรที่ 10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม มีระดับความพึงพอใจ 

อยูในระดับมากท่ีสุด หรือดีมาก 

สรุปผล ขอสังเกต และขอเสนอแนะ 
ขอสังเกต จากการดําเนินโครงการยุทธศาสตรท่ี 10 

   1. บริเวณทีจ่ัดโครงการอนรุักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ณ โครงการพฒันาที่ดิน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย-สระบุรี อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี ไมมสีถานทีส่ําหรับรับประทานอาหาร  ขอให
มีการจัดพื้นทีร่านอาหารใหบริการแกประชาชนผูเขารวมชมงานดวย   

ขอเสนอแนะ จากการดําเนินโครงการยุทธศาสตรท่ี 10  
   1. รูปแบบการจัดนิทรรศการดีมาก เขาใจงาย ขอใหจัดกิจกรรมนี้อยางสม่ําเสมอ และตอเนื่องทุกๆ ป 
      

2.ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 

 จากการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ  ตามรายยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวน

จังหวัดนครราชสีมา  ที่ฝายตรวจติดตามและประเมินผลจากโครงการพัฒนาตาง ๆ หากจะไดผลการประเมินที่

มีประสิทธิภาพ  โครงการพัฒนาตองเปนลักษณะโครงการที่ดี ดังนี้   

 1. สามารถตอบสนองความตองการ  หรือแกปญหาของประชาชน  และเปนไปตามภารกิจ หนาที่ของ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

 2. มีการกําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน  วัดได ปฏิบัติได โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีมากกวาหนึ่ง

วัตถุประสงคก็ได 

 3. สามารถนําไปปฏิบัติได  โดยสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของชาติ  ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด  

ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาจังหวัด  และแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

 4. โครงการตองกําหนดขึ้น  จากขอมูลที่เปนจริง  และเปนขอมูลที่ไดรับการวิเคราะหอยางรอบคอบ 

 5. โครงการตองไดรับการสนับสนุนในดานทรัพยากร  และการบริหารอยางเหมาะสม 

 6. โครงการตองมีการกําหนดจุดเริ่มตน และจุดสิ้นสุดของกิจกรรม  มีการกําหนดระยะเวลาแนนอนวา

เริ่มตนเมื่อไร และสิ้นสุดเมื่อไร 

 7. มีพื้นที่ดําเนินการของโครงการ  อยูที่ใด ผลตอบแทนที่ได คุมคาหากดําเนินโครงการ  ถาเลือก

สถานที่ดําเนินการไมเหมาะสม  ก็อาจทําใหเสียคาใชจายมาก  หรือลงทุนมาก  การประเมินผลโครงการอาจทํา

ไดยาก 

 8. มีบุคลากร  หรือหนวยงานรับผิดชอบชัดเจน  เพื่อเปนหลักประกันวาบุคคลนั้น  หรือหนวยงานนั้น  

จะปฏิบัติอยางจริงจัง 

 9. รายละเอียดของโครงการ  ตองสอดคลอง และสัมพันธกัน  ต้ังแตประเด็นแรก  ถึงประเด็นสุดทาย

กลาวคือวัตถุประสงคของโครงการ  ตองสอดคลองกับหลักการและเหตุผล  วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับ

วัตถุประสงค เปนตน 

 10. รายละเอียดโครงการ  สามารถเขาใจไดงาย  มีการใชภาษาที่เขาใจกันทั่วไป  สะดวกตอการ

ดําเนินงานตามโครงการ  โดยสามารถตอบคําถาม ตอไปนี้ไดคือ 
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      โครงการอะไร    ชื่อโครงการ 

      ทําไมตองริเริ่มโครงการ   หลักการและเหตุผล 

      ทําเพื่ออะไร    วัตถุประสงค 

      ปริมาณที่จะทําอยางไร   เปาหมาย 

      ทําอยางไร    วิธี ดําเนินการ 

      จะทําเมื่อไร  นานแคไหน   ระยะเวลาดําเนินการ 

      ใชทรัพยากรเทาไร และไดมาจากไหน งบประมาณ แหลงที่มา 

      ใครทํา     ผูรับผิดชอบโครงการ 

      บรรลุวัตถุประสงคหรือไม   การประเมินผล 

      เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ  แลวจะไดอะไร ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
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สวนที่ 5 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น                

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

เดือน เมษายน 2561 
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แผนพัฒนาจังหวัด 

ตําแหนงทางยุทธศาสตร 

1. เปนศูนยกลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทองเที่ยว Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 

2. เปนศูนยกลางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

3. เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

4. เปนศูนยกลางในการปองกันภัยคุกคาม และเสริมสรางความมั่นคง เพื่อปกปองสถาบันหลักของ

ชาติ 

5. เปนที่ตัง้ของสวนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบรูณาการอยางยั่งยืน 

“โคราชเมืองนาอยู มุงสูนวัตกรรมใหม เกษตร อุตสาหกรรม ปลอดภัย” 

เปาประสงครวม 

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพดานเศรษฐกิจของจงัหวัดนครราชสีมา 

2. เพื่อพฒันาสงัคมใหเปนเมืองนาอยู 

3. เพอเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณของทรพัยากรธรรมชาติ และลดมลพิษดานสิ่งแวดลอม 

4. เพื่อเสรมิสรางความมั่นคง ในการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคาม และปกปองสถาบันหลกัของ

ชาติ 

5. เพื่อใหหนวยงานภาครัฐมสีมรรถนะสูงอยางมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ประเด็นยุทธศาสตร 

1. การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 

2. ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู 

3. บรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมบรูณอยางยัง่ยืน 

4. การเสรมิสรางความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชน 

5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2561-2564) 

1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําร ิ

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

8. ยุทธศาสตรดานการบรหิารจัดการบานเมืองที่ด ี

9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสนิ 

10. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



236 
 

รายงานยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัดนครราชสีมา 
จํานวน 265 แหง จากจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนครราชสมีาทั้งหมด 333 แหง รายงานผล

การดําเนินโครงการ ประจําปงบประมาณ 2561 รอบเดือน เมษายน 2561  
 

ที่ ยุทธศาสตร จํานวน อปท.ที่
ดําเนินการ(แหง) 

จํานวน
(โครงการ) 

เงินงบประมาณ                              
(บาท) 

1 การสานตอแนวทางพระราชดําร ิ 3 7 1,863,000.00 

2 การพัฒนาการศึกษา 149 494 143,672,058.22 

3 การพัฒนาการเกษตร 30 41 4,890,057.34 

4 การพัฒนาสังคม 150 536 356,639,937.47 

5 การพัฒนาสาธารณสุข 49 64 16,477,523.62 

6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 96 446 101,024,415.44 

7 การทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา 

78 158 13,094,957.47 

8 การบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี 152 732 88,641,892.90 

9 การรกัษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

86 116 3,292,492.40 

10 การอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

35 46 1,785,900.56 

รวม 2,640 731,382,236.42 

 

ขอมูลอางอิง จากขอมูล E – plan เมนู รายงาน A.10 รายงานผลการดําเนินโครงการองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นจงัหวัดนครราชสีมา จํานวน 265 แหง ปงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน เมษายน พ.ศ.2561  ณ วันที่ 

28 มีนาคม 2561 
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แผนภูมิแสดงยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมาณ วันที่ 28 มีนาคม 2561 

 จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดนครราชสีมา จาก

ขอมูล E –plan ขอมูลทองถิ่นในระบบ จํานวน 265 แหง จากทองถิ่นทั้งหมด 333 แหง คิดเปนรอยละ 79.58 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเขตจังหวัดนครราชสีมา จากการวิเคราะหโครงการในการพัฒนาทองถิ่น โดยใช

กรอบยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาเปนกรอบในการกําหนดโครงการบรรจุเขา

ยุทธศาสตร บางทองถิ่น จะมีกรอบการพัฒนาที่มียุทธศาสตรเหมือนกับองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

บางแหงจะมียุทธศาสตรในการพัฒนาทองถิ่นเปนของตนเอง ดังนั้น การวิเคราะหโครงการเพื่อสรุปเขาเปน

ยุทธศาสตรใดยุทธศาสตรหนึ่ง จะตองพิจารณาวา โครงการในยุทธศาสตรนั้น มีน้ําหนัก รายละเอียดโครงการ

เขายุทธศาสตรใดมากที่สุด  อยางเชน ยุทธศาสตรการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ จัดใหอยูในยุทธศาสตร

การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสวัสดิการสังคม จัดใหอยูในยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาสังคม ยุทธศาสตรสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม ยุทธศาสตรนันทนาการหรือกีฬา จัดใหอยูใน

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา- วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

เศรษฐกิจหรือเศรษฐกิจพอเพียง จัดใหอยูในยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร เปนตน 

 จากขอมูลขางตน ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด

นครราชสีมา มีจํานวนโครงการพัฒนาที่มีจํานวนโครงการมากที่สุด ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี จํานวน 

732 โครงการ จํานวนงบประมาณที่ใชในการพัฒนาดานการพัฒนาสังคมมากที่สุด คือ 356,639,937.47 บาท 

จะเห็นวางบประมาณเกี่ยวกับการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา เปนโครงการพัฒนาดานสังคมเปนสวนใหญ 

 

ยทุธศาสตร์ที� 1=0.25%

ยทุธศาสตร์ที� 2=19.64%
ยทุธศาสตร์ที� 

3=0.67%

ยทุธศาสตร์ที� 4=48.76%

ยทุธศาสตร์ที� 5=2.25%

ยทุธศาสตร์ที� 6=13.81%

ยทุธศาสตร์ที� 7=1.79%

ยทุธศาสตร์ที� 8=12.12%

ยทุธศาสตร์ที� 9=0.45%

ยทุธศาสตร์ที� 10=0.24%

ยทุธศาสตร์ที� 1=0.25%

ยทุธศาสตร์ที� 2=19.64%

ยทุธศาสตร์ที� 3=0.67%

ยทุธศาสตร์ที� 4=48.76%

ยทุธศาสตร์ที� 5=2.25%

ยทุธศาสตร์ที� 6=13.81%

ยทุธศาสตร์ที� 7=1.79%

ยทุธศาสตร์ที� 8=12.12%

ยทุธศาสตร์ที� 9=0.45%

ยทุธศาสตร์ที� 10=0.24%
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  สรปุผลการการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2561 โดยใชขอมูลกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสมีา 

10 ยุทธศาสตร ณ วันที่ 28 มีนาคม 2561 ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมาที่ดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ หรือ

ยุทธศาสตรที่มีโครงการที่ใกลเคียงกับยุทธศาสตรนี้ มีจํานวน 3 แหง ดําเนินโครงการในปงบประมาณ พ.ศ.

2561เดือน เมษายน พ.ศ.2561 จํานวน 7 โครงการ การดําเนินโครงการใชงบประมาณ 1,863,000.00 บาท 

จากโครงการพัฒนาที่ดําเนินการทั้งหมด 2,640 โครงการ ใชงบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น 731,382,236.42 

บาท คิดเปนรอยละ 0.27 ของโครงการทั้งหมด คิดเปนรอยละ 0.25 ของงบประมาณที่ดําเนินโครงการพัฒนา

ในยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ 

2.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

จังหวัดนครราชสีมา ที่ดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา หรือยุทธศาสตรที่มีโครงการ

ที่ใกลเคียงกับยุทธศาสตรนี้ มีจํานวน 149 แหง ดําเนินโครงการในปงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน เมษายน 

พ.ศ.2561 จํานวน 494 โครงการ การดําเนินโครงการใชงบประมาณ 143,672,058.22 บาท จากโครงการ

พัฒนาที่ดําเนินการทั้งหมด 2,640 โครงการ ใชงบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น 731,382,236.42 บาท คิดเปน

รอยละ 18.71 ของโครงการทั้งหมด คิดเปนรอยละ 19.64 ของงบประมาณที่ดําเนินโครงการพัฒนาใน

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

จังหวัดนครราชสีมา ที่ดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร หรือยุทธศาสตรที่มี

โครงการที่ใกลเคียงกับยุทธศาสตรนี้ มีจํานวน 30 แหง ดําเนินโครงการในปงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน

เมษายน พ.ศ.2561 จํานวน 41 โครงการ การดําเนินโครงการใชงบประมาณ 4,890,057.34 บาท จาก

โครงการพัฒนาที่ดําเนินการทั้งหมด2,640 โครงการ ใชงบประมาณทั้งสิ้น 731,382,236.42 บาท คิดเปนรอย

ละ 1.55 ของโครงการทั้งหมด คิดเปนรอยละ 0.67 ของงบประมาณที่ดําเนินโครงการพัฒนาในยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาการเกษตร 

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด

นครราชสีมา ที่ดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม หรือยุทธศาสตรที่มีโครงการที่ใกลเคียง

กับยุทธศาสตรนี้ มีจํานวน 150 แหง ดําเนินโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 

จํานวน 536 โครงการ การดําเนินโครงการใชงบประมาณ 356,639,937.47 บาท จากโครงการพัฒนาที่

ดําเนินการทั้งหมด 2,640 โครงการ ใชงบประมาณทั้งสิ้น 731,382,236.42 บาท คิดเปนรอยละ 20.30 ของ

โครงการทั้งหมด คิดเปนรอยละ 48.76 ของงบประมาณที่ดําเนินโครงการพัฒนาในยุทธศาสตรดานการพัฒนา

สังคม 
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5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

จังหวัดนครราชสีมา ที่ดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข หรือยุทธศาสตรที่มี

โครงการที่ใกลเคียงกับยุทธศาสตรนี้ มีจํานวน 49  แหง ดําเนินโครงการในปงบประมาณ พ.ศ.2561เดือน 

เมษายน พ.ศ.2561 จํานวน 64 โครงการ การดําเนินโครงการใชงบประมาณ 16,477,523.62 บาท จาก

โครงการพัฒนาที่ดําเนินการทั้งหมด 2,640 โครงการ ใชงบประมาณทั้งสิ้น 731,382,236.42 บาท คิดเปนรอย

ละ 2.42 ของโครงการทั้งหมด คิดเปนรอยละ 2.25 ของงบประมาณที่ดําเนินการพัฒนาในยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาสาธารณสุข 

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ที่ดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน หรือ

ยุทธศาสตรที่มีโครงการที่ใกลเคียงกับยุทธศาสตรนี้ มีจํานวน 96 แหง ดําเนินโครงการในปงบประมาณ พ.ศ.

2561เดือน เมษายน พ.ศ.2561 จํานวน 446โครงการ การดําเนินโครงการใชงบประมาณ 101,024,415.44 

บาท จากโครงการพัฒนาที่ดําเนินการทั้งหมด 2,640 โครงการ ใชงบประมาณทั้งสิ้น 731,382,236.42 บาท 

คิดเปนรอยละ 16.89 ของโครงการทั้งหมด คิดเปนรอยละ 13.81 ของงบประมาณที่ดําเนินการพัฒนาใน

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา โครงการ

พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ที่ดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน หรือยุทธศาสตรที่มีโครงการที่ใกลเคียงกับยุทธศาสตรนี้ มีจํานวน 78 แหง ดําเนิน

โครงการในปงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 จํานวน 158 โครงการ การดําเนินโครงการใช

งบประมาณ 13,094,957.47 บาท จากโครงการพัฒนาที่ดําเนินการทั้งหมด 2,640 โครงการ ใชงบประมาณ

ทั้งสิ้น 731,382,236.42 บาท คิดเปนรอยละ 5.98 ของโครงการทั้งหมด คิดเปนรอยละ 1.79 ของงบประมาณ

ที่ดําเนินการพัฒนาในยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา  

8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี โครงพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ที่ดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี หรือ

ยุทธศาสตรที่มีโครงการที่ใกลเคียงกับยุทธศาสตรนี้ มีจํานวน 152 แหง ดําเนินโครงการในปงบประมาณ พ.ศ.

2561 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 จํานวน 732 โครงการ การดําเนินโครงการใชงบประมาณ 88,641,893.90 

บาท จากโครงการที่ดําเนินการทั้งหมด 2,640 โครงการ ใชงบประมาณทั้งสิ้น 731,382,236.42 บาท คิดเปน

รอยละ 27.73 ของโครงการทั้งหมด คิดเปนรอยละ 12.12 ของงบประมาณที่ดําเนินการพัฒนาในยุทธศาสตร

ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี  

9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โครงการพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ที่ดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน หรือยุทธศาสตรที่มีโครงการที่ใกลเคียงกับยุทธศาสตรนี้ มีจํานวน 86 แหง ดําเนิน

โครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 จํานวน 116 โครงการ การดําเนินโครงการใช

งบประมาณ 3,292,492.40 บาท จากโครงการพัฒนาที่ดําเนินการทั้งหมด 2,640โครงการ ใชงบประมาณ
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ดําเนินการทั้งสิ้น 731,382,236.42 บาท คิดเปนรอยละ 4.39 ของโครงการทั้งหมด คิดเปนรอยละ 0.45 ของ

งบประมาณที่ดําเนินโครงการพัฒนาในยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

10. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โครงการพัฒนาของ

องคกรปกครองทองถิ่นสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือยุทธศาสตรที่มีโครงการที่ใกลเคียงกับยุทธศาสตรนี้ มีจํานวน 

35 แหง ดําเนินโครงการในปงบประมาณ พ.ศ.2561เดือน เมษายน พ.ศ.2561 จํานวน 46 โครงการ การ

ดําเนินโครงการใชงบประมาณ1,785,900.56 บาท จากโครงการพัฒนาที่ดําเนินการทั้งหมด 2,640 โครงการ 

ใชงบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น 731,382,236.42 บาท คิดเปนรอยละ 1.74 ของโครงการทั้งหมด คิดเปน  

รอยละ 0.24 ของงบประมาณที่ดําเนินโครงการพัฒนาในยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

รายละเอียดวิเคราะหโครงการพัฒนา อปท. แยกตามรายยุทธศาสตรพัฒนา อบจ.นครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรดานการสานตอแนวทางพระราชดําร ิ
ที่ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวนโครงการ งบประมาณ 

 อําเภอปากชอง 
1 อบต.จันทึก 1 496,000.00 
 รวมอําเภอปากชอง 1 496,000.00 

อําเภอพิมาย 
1 อบต.ทาหลวง 3 770,000.00 
 รวมอําเภอพิมาย 3 770,000.00 

อําเภอวังนํ้าเขียว 
1 อบต.วังนํ้าเขียว 3 597,000.00 
 รวมอําเภอวังนํ้าเขียว 3 597,000.00 

รวมยุทธศาสตรดานการสานตอแนวทางพระราชดําร ิ 7 1,863,000.00 
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ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 
ที่ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวนโครงการ งบประมาณ 

อําเภอแกงสนามนาง 
1 เทศบาลตําบลบึงสําโรง 6 2,404,145.00 
2 อบต.แกงสนามนาง 1 19,950.00 
3 อบต.โนนสําราญ 7 1,432,464.80 
4 อบต.บงึพะไล 5 4,214,370.64 
 รวมอําเภอแกงสนามนาง 19 8,070,930.44 

อําเภอขามทะเลสอ 
1 อบต.ขามทะเลสอ 1 225,485.00 
2 อบต.บงึออ 1 140,825.16 
3 อบต.โปงแดง 2 50,520.00 
4 อบต.หนองสรวง 2 477,848.00 
 รวมอําเภอขามทะเลสอ 6 894,678.16 

อําเภอขามสะแกแสง 
1 เทศบาลตําบลขามสะแกแสง 3 1,519,779.00 
2 เทศบาลตําบลโนนเมือง 3 846,075.00 
3 เทศบาลตําบลหนองหัวฟาน 3 79,000.00 
4 อบต.เมืองเกษตร 3 420,010.00 
5 อบต.หนองหัวฟาน 2 23,415.00 
 รวมอําเภอขามสะแกแสง 14 2,888,279.00 

อําเภอคง 
1 เทศบาลตําบลเทพาลัย 1 205,000.00 
2 เทศบาลตําบลเมอืงคง 1 184,663.00 
3 อบต.ขามสมบรูณ 1 1,096,241.60 
4 อบต.คูขาด 3 1,831,880.64 
5 อบต.ดอนใหญ 2 82,589.00 
6 อบต.ตาจั่น 6 746,839.94 
7 อบต.โนนเตง็ 3 260,275.00 
8 อบต.บานปรางค 3 7,800,440.00 
9 อบต.เมืองคง 7 3,096,266.62 
10 อบต.หนองมะนาว 4 2,177,100.00 
 รวมอําเภอคง 31 17,481,295.80 

อําเภอครบุรี 
1 เทศบาลตําบลแชะ 7 742,541.28 
2 เทศบาลตําบลจระเขหิน 7 160,545.00 
3 เทศบาลตําบลไทรโยงไชยวาล 2 48,400.00 
4 เทศบาลตําบลอรพิมพ 2 34,460.00 
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ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 
ที่ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวนโครงการ งบประมาณ 

อําเภอครบุรี  (ตอ) 
5 เทศบาลตําบลครบรุีใต 8 1,472,480.00 
6 อบต.แชะ 1 50,000.00 
7 อบต.โคกกระชาย 4 457,801.00 
8 อบต.เฉลียง 2 1,091,000.00 
9 อบต.ตะแบกบาน 2 135,966.00 
10 อบต.บานใหม 13 486,683.80 
11 อบต.ลําเพียก 8 1,584,170.00 
 รวมอําเภอครบุรี 56 6,264,047.08 

อําเภอจักราช 
1 เทศบาลตําบลจักราช 1 50,000.00 
2 อบต.คลองเมือง 2 378,244.00 
3 อบต.จกัราช 1 119,000.00 
4 อบต.ทองหลาง 1 45,000.00 
5 อบต.ศรลีะกอ 3 1,808,260.00 
6 อบต.สสีุก 9 2,586,871.12 
7 อบต.หนองขาม 4 2,086,050.00 
8 อบต.หนองพลวง 2 323,200.00 
9 อบต.หินโคน 2 670,900.00 
 รวมอําเภอจักราช 25 8,067,525.12 

อําเภอเฉลิมพระเกียรต ิ
1 อบต.ทาชาง 1 5,000.00 
2 อบต.พระพุทธ 5 919,664.00 
 รวมอําเภอเฉลิมพระเกียรต ิ 6 924,664.00 

อําเภอชุมพวง 
1 เทศบาลชุมพวง 5 3,735,306.00 
2 อบต.ตลาดไทร 9 3,573,499.02 
3 อบต.โนนยอ 3 1,096,500.00 
4 อบต.โนนรัง 3 157,422.00 
5 อบต.หนองหลัก 3 6,259,454.00 
 รวมอําเภอชุมพวง 23 14,822,181.02 

อําเภอโชคชัย 
1 เทศบาลตําบลโชคชัย 6 2,349,286.74 
2 เทศบาลตําบลดานเกวียน 2 950,466.00 
3 เทศบาลตําบลทาเยี่ยม 3 283,585.00 
4 อบต.กระโทก 17 3,202,982.34 
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ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 
ที่ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวนโครงการ งบประมาณ 

อําเภอโชคชัย (ตอ) 
5 อบต.โชคชัย 4 158,649.00 
6 อบต.ดานเกวียน 5 644,950.00 
7 อบต.ทาจะหลุง 2 1,046,520.00 
8 อบต.ทาลาดขาว 9 431,983.62 
9 อบต.ทาอาง 9 1,419,120.00 
10 อบต.พลับพลา 6 974,953.48 
11 อบต.ละลมใหมพัฒนา 4 354,172.00 
 รวมอําเภอโชคชัย 67 11,816,668.18 

อําเภอดานขุนทด 
1 เทศบาลตําบลหนองบัวตะเกียด 1 19,800.00 
2 อบต.กุดพมิาน 1 40,000.00 
3 อบต.ดานนอก 4 189,532.88 
4 อบต.ดานใน 3 966,425.00 
5 อบต.ตะเคียน 6 5,759,045.72 
6 อบต.หินดาด 2 163,027.00 
 รวมอําเภอดานขุนทด 17 7,137,830.60 

อําเภอเทพารักษ 
1 อบต.บงึปรือ 1 23,625.00 
2 อบต.วังยายทอง 2 64,115.00 
3 อบต.สํานกัตะครอ 1 194,674.00 
4 อบต.หนองแวง 1 15,000.00 
 รวมอําเภอเทพารักษ 5 297,414.00 

อําเภอโนนแดง 
1 อบต.ดอนยาวใหญ 2 1,123,250.19 
2 อบต.โนนแดง 3 598,000.00 
3 อบต.โนนตาเถร 2 400,088.00 
4 อบต.สําพะเนียง 2 56,000.00 
 รวมอําเภอโนนแดง 9 2,177,338.19 

อําเภอโนนไทย 
1 เทศบาลตําบลโคกสวาย 2 80,436.00 
2 เทศบาลตําบลบลัลงัก 3 1,656,480.00 
3 อบต.กําปง 1 60,000.00 
4 อบต.คางพล ู 1 838,000.00 
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ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 
ที่ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวนโครงการ งบประมาณ 

อําเภอโนนไทย(ตอ) 
5 อบต.ดานจาก 5 1,239,000.00 
6 อบต.บานวัง 1 12,824.80 
7 อบต.สายออ 1 104,000.00 
 รวมอําเภอโนนไทย 14 3,990,740.80 

อําเภอโนนสูง 
1 เทศบาลตําบลดอนหวาย 2 581,000.00 
2 เทศบาลตําบลมะคา 2 54,040.00 
3 เทศบาลตําบลใหม 1 123,600.00 
4 อบต.จันอัด 3 947,600.00 
5 อบต.ธารปราสาท 4 785,810.00 
6 อบต.เมืองปราสาท 2 42,460.00 
7 อบต.ลําคอหงษ 2 988,700.00 
8 อบต.หลุมขาว 2 321,560.00 
 รวมอําเภอโนนสูง 18 3,844,770.00 

อําเภอบัวลาย 
1 เทศบาลตําบลหนองบัวลาย 5 690,656.25 
2 อบต.เมืองพะไล 2 58,600.00 
3 อบต.หนองหวา 6 952,929.04 
 รวมอําเภอบัวลาย 13 1,702,185.29 

อําเภอบัวใหญ 
1 เทศบาลตําบลหนองบัวสะอาด 6 1,056,463.30 
2 อบต.กุดจอก 6 1,167,230.00 
 รวมอําเภอบัวใหญ 12  2,223,693.30 

อําเภอบานเหลื่อม 
1 เทศบาลตําบลบานเหลื่อม 5 8,731,122.16 
2 อบต.ชอระกา 4 892,600.00 
 รวมอําเภอบานเหลื่อม 9 9,623,722.16 

อําเภอประทาย 
1 อบต.กระทุมราย 8 2,104,027.60 
2 อบต.นางรํา 2 1,013,500.00 
3 อบต.เมืองโดน 2 383,680.48 
4 อบต.หนองพลวง 1 45,000.00 
 รวมอําเภอประทาย 13 3,546,208.08 
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ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 
ที่ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวนโครงการ งบประมาณ 

อําเภอปกธงชัย 
1 เทศบาลเมอืงเมืองปก 3 2,069,000.00 
2 เทศบาลตําบลบอปลาทอง 5 118,320.00 
3 เทศบาลตําบลปกธงชัย 4 603,282.64 
4 เทศบาลตําบลลํานางแกว 1 140,509.60 
5 อบต.เกษมทรัพย 1 396,000.00 
6 อบต.งิ้ว 1 10,400.00 
7 อบต.ตะขบ 3 1,754,175.00 
8 อบต.ตูม 1 19,225.00 
9 อบต.ภูหลวง 3 56,000.00 
 รวมอําเภอปกธงชัย 22 5,166,912.24 

อําเภอปากชอง 
1 เทศบาลเมอืงปากชอง 9 3,569,302.80 
2 เทศบาลตําบลวังไทร 8 2,778,000.00 
3 เทศบาลตําบลหมสู ี 1 161,340.00 
4 อบต.วังกระทะ 2 1,208,100.00 
5 อบต.หนองน้ําแดง 4 1,472,415.00 
6 อบต.หนองสาหราย 1 139,600.00 
 รวมอําเภอปากชอง 25 9,328,757.80 

อําเภอพระทองคํา 
1 อบต.พังเทียม 1 23,750.00 
 รวมอําเภอพระทองคํา 1 23,750.00 

อําเภอพิมาย 
1 อบต.กระเบื้องใหญ 2 228,170.00 
2 อบต.ชีวาน 1 666,000.00 
 รวมอําเภอพิมาย 3 894,170.00 

อําเภอเมืองนครราชสีมา 
1 เทศบาลตําบลโคกกรวด 1 640,200.00 
2 เทศบาลตําบลปรุใหญ 1 190,000.00 
3 เทศบาลตําบลพุดซา 1 374,460.00 
4 เทศบาลตําบลหัวทะเล 3 351,641.00 
5 อบต.หนองบัวศาลา 2 2,477,400.00 
 รวมอําเภอเมืองนครราชสีมา 8 4,033,701.00 

อําเภอลําทะเมนชัย 
1 เทศบาลตําบลขุย 1 323,360.00 
 รวมอําเภอลําทะเมนชัย 1 323,360.00 
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ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 
ที่ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวนโครงการ งบประมาณ 

อําเภอวังนํ้าเขียว 
1 อบต.วังน้ําเขียว 2 1,474,000.00 
 รวมอําเภอวังนํ้าเขียว 2 1,474,000.00 

อําเภอสีค้ิว 
1 เทศบาลตําบลลาดบัวขาว 6 708,280.00 
2 อบต.กฤษณา 2 686,000.00 
3 อบต.ดอนเมือง 1 7,000.00 
4 อบต.วังโรงใหญ 5 574,496.76 
 รวมอําเภอสีค้ิว 14 1,975,776.76 

อําเภอสีดา 
1 อบต.สามเมือง 5 658,547.24 
 รวมอําเภอสีดา 5 658,547.24 

อําเภอสูงเนิน 
1 เทศบาลตําบลกุดจกิ 3 855,300.00 
2 เทศบาลตําบลสงูเนิน 2 3,323,200.00 
3 อบต.กุดจิก 1 380,000.00 
4 อบต.โคงยาง 5 383,114.00 
5 อบต.มะเกลือเกา 1 295,100.00 
6 อบต.มะเกลือใหม 6 1,232,000.00 
7 อบต.สงูเนิน 2 675,775.00 
 รวมอําเภอสูงเนิน 20 7,144,489.00 

อําเภอเสิงสาง 
1 อบต.เสิงสาง 2 23,800.00 
 รวมอําเภอเสิงสาง 2 23,800.00 

อําเภอหนองบุญมาก 
1 เทศบาลตําบลแหลมทอง 1 1,722,800.00 
2 อบต.ไทยเจรญิ 3 467,800.00 
3 อบต.บานใหม 1 20,000.00 
4 อบต.ลงุเขวา 2 24,850.00 
5 อบต.หนองตะไก 1 46,610.00 
 รวมอําเภอหนองบุญมาก 8 2,282,060.00 

อําเภอหวยแถลง 
1 เทศบาลตําบลกงรก 2 470,652.30 
2 เทศบาลตําบลหวยแถลง 3 300,600.00 
3 เทศบาลตําบลหินดาด 2 654,996.00 
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ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 
ที่ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวนโครงการ งบประมาณ 

อําเภอหวยแถลง (ตอ) 
4 อบต.หลุงตะเคียน 8 2,708,383.00 
5 อบต.หินดาด 11 433,931.66 
 รวมอําเภอหวยแถลง 26 4,568,562.96 

รวมยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 494 143,672,058.22 
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ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 
ที่ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวนโครงการ งบประมาณ 

อําเภอแกงสนามนาง 
1 เทศบาลตําบลบึงสําโรง 2 40,410.00 
 รวมอําเภอแกงสนามนาง 2 40,410.00 

อําเภอดานขุนทด 
1 เทศบาลตําบลหนองบัวตะเกียด 1 17,600.00 
2 อบต.ดานขุนทด 1 27,600.00 
 รวมอําเภอดานขุนทด 2 45,200.00 

อําเภอโนนสูง 
1 เทศบาลตําบลใหม 1 3,600.00 
2 อบต.ดอนชมพ ู 1 34,480.00 
3 อบต.ลําคอหงษ 1 3,200.00 
 รวมอําเภอโนนสูง 3 41,280.00 

อําเภอบัวใหญ 
1 อบต.หนองแจงใหญ 1 10,000.00 
2 อบต.หวยยาง 1 10,000.00 
 รวมอําเภอบัวใหญ 2 20,000.00 

อําเภอบานเหลื่อม 
1 อบต.ชอระกา 3 275,095.00 
2 อบต.วังโพธิ ์ 2 480,842.34 
 รวมอําเภอบานเหลื่อม 5 755,937.34 

อําเภอปกธงชัย 
1 เทศบาลตําบลตะขบ 5 853,600.00 
2 อบต.ตูม 1 3,300.00 
 รวมอําเภอปกธงชัย 6 856,900.00 

อําเภอปากชอง 
1 อบต.วังกระทะ 1 513,400.00 
 รวมอําเภอปากชอง 1 513,400.00 

อําเภอพิมาย 
1 เทศบาลตําบลพิมาย 1 149,160.00 
2 อบต.กระชอน 1 15,000.00 
3 อบต.กระเบื้องใหญ 1 19,994.00 
 รวมอําเภอพิมาย 3 184,154.00 

อําเภอเมืองนครราชสีมา 
1 อบต.หนองบัวศาลา 1 3,420.00 
 รวมอําเภอเมืองนครราชสีมา 1 3,420.00 
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ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 
ที่ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวนโครงการ งบประมาณ 

อําเภอเมืองยาง 
1 เทศบาลตําบลเมอืงยาง 1 443,000.00 
 รวมอําเภอเมืองยาง 1 443,000.00 

อําเภอวังนํ้าเขียว 
1 อบต.วังน้ําเขียว 2 155,600.00 
 รวมอําเภอวังนํ้าเขียว 2 155,600.00 

อําเภอสีค้ิว 
1 เทศบาลเมอืงสีคิ้ว 1 94,000.00 
2 อบต.มิตรภาพ 1 5,530.00 
 รวมอําเภอสีค้ิว 2 99,530.00 

อําเภอสูงเนิน 
1 เทศบาลตําบลกุดจกิ 2 1,551,680.00 
2 เทศบาลตําบลสงูเนิน 1 40,400.00 
3 อบต.โคงยาง 1 19,245.00 
4 อบต.มะเกลือเกา 1 5,700.00 
5 อบต.สงูเนิน 1 7,906.00 
 รวมอําเภอสูงเนิน 6 1,624,931.00 

อําเภอเสิงสาง 
1 เทศบาลตําบลเสิงสาง 1 18,070.00 
2 อบต.โนนสมบรูณ 1 30,000.00 
3 อบต.สระตะคียน 2 40,395.00 
4 อบต.สุขไพบูลย 1 17,830.00 
 รวมอําเภอเสิงสาง 5 106,295.00 

รวมยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 41 4,890,057.34 
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ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
ที่ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวนโครงการ งบประมาณ 

อําเภอแกงสนามนาง 
1 เทศบาลตําบลบึงสําโรง 3 6,481,000.00 
2 อบต.โนนสําราญ 2 56,800.00 
3 อบต.บงึพะไล 2 96,100.00 
 รวมอําเภอแกงสนามนาง 7 6,633,900.00 

อําเภอขามทะเลสอ 
1 เทศบาลตําบลขามทะเลสอ 1 7,960.00 
2 อบต.ขามทะเลสอ 1 2,160.00 
3 อบต.โปงแดง 1 45,941.00 
 รวมอําเภอขามทะเลสอ 3 56,061.00 

อําเภอขามสะแกแสง 
1 เทศบาลตําบลขามสะแกแสง 1 181,586.00 
2 เทศบาลตําบลโนนเมือง 1 100,000.00 
3 เทศบาลตําบลหนองหัวฟาน 1 2,420.00 
4 อบต.ขามสะแกแสง 1 10,300.00 
 รวมอําเภอขามสะแกแสง 4 294,306.00 

อําเภอคง 
1 เทศบาลตําบลเมอืงคง 2 131,920.00 
2 อบต.ขามสมบรูณ 3 4,299,742.00 
3 อบต.คูขาด 8 6,942,967.50 
4 อบต.ตาจั่น 3 1,148,830.00 
5 อบต.เมืองคง 2 1,078,900.00 
6 อบต.หนองบัว 3 4,641,200.00 
7 อบต.หนองมะนาว 4 1,895,290.00 
 รวมอําเภอคง 25 20,138,849.50 

อําเภอครบุรี 
1 เทศบาลตําบลแซะ 1 4,714,400.00 
2 เทศบาลตําบลไทรโยงไชวาล 3 807,700.00 
3 อบต.จระเขหิน 1 25,685.00 
4 อบต.เฉลียง 3 1,166,100.00 
5 อบต.ตะแบกบาน 2 21,640.00 
6 อบต.บานใหม 1 191,478.00 
7 อบต.ลําเพียก 3 2,989,700.00 
 รวมอําเภอครบุรี 14 9,916,703.00 
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ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
ที่ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวนโครงการ งบประมาณ 

อําเภอจักราช 
1 อบต.คลองเมือง 1 4,403,600.00 
2 อบต.จกัราช 3 2,030,300.00 
3 อบต.ศรลีะกอ 3 7,781,800.00 
4 อบต.สสีุก 3 2,681,680.00 
5 อบต.หนองขาม 3 7,334,400.00 
6 อบต.หินโคน 4 3,957,882.00 
 รวมอําเภอจักราช 17 28,189,662.00 

อําเภอเฉลิมพระเกียรต ิ
1 อบต.พระพุทธ 3 4,224,400.00 
 รวมอําเภอเฉลิมพระเกียรต ิ 3 4,224,400.00 

อําเภอชุมพวง 
1 อบต.ตลาดไทร 3 4,294,690.00 
2 อบต.โนนยอ 3 4,482,600.00 
3 อบต.ประสุข 1 78,000.00 
4 อบต.หนองหลัก 3 3,317,800.00 
 รวมอําเภอชุมพวง 10 12,173,090.00 

อําเภอโชคชัย 
1 เทศบาลตําบลดานเกวียน 3 6,204,400.00 
2 อบต.ดานเกวียน 3 536,400.00 
3 อบต.ทาอาง 1 2,660,800.00 
4 อบต.ทุงอรุณ 2 100,000.00 
5 อบต.พลับพลา 4 3,732,750.00 
 รวมอําเภอโชคชัย 13 13,234,350.00 

อําเภอดานขุนทด 
1 อบต.ดานนอก 3 1,733,900.00 
2 อบต.ดานใน 2 3,063,500.00 
3 อบต.ตะเคียน 3 8,907,500.00 
 รวมอําเภอดานขุนทด 8 13,704,900.00 

อําเภอเทพารักษ 
1 อบต.วังยายทอง 3 3,298,300.00 
2 อบต.สํานกัตะครอ 3 4,289,900.00 
 รวมอําเภอเทพารักษ 6 7,588,200.00 

อําเภอโนนแดง 
1 อบต.ดอนยาวใหญ 3 2,461,100.00 
2 อบต.โนนแดง 3 2,221,700.00 
 รวมอําเภอโนนแดง 6 4,682,800.00 
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ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
ที่ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวนโครงการ งบประมาณ 

อําเภอโนนไทย 
1 เทศบาลตําบลโคกสวาย 3 2,151,900.00 
2 เทศบาลตําบลโนนไทย 3 5,843,300.00 
3 อบต.ดานจาก 1 39,000.00 
4 อบต.สายออ 2 1,546,900.00 
 รวมอําเภอโนนไทย 9 9,581,100.00 

อําเภอโนนสูง 
1 เทศบาลตําบลดอนหวาย 2 2,241,700.00 
2 เทศบาลตําบลมะคา 4 261,500.00 
3 เทศบาลตําบลใหม 4 8,953,102.00 
4 อบต.จันอัด 3 3,912,500.00 
5 อบต.ธารปราสาท 3 4,788,137.00 
6 อบต.ลําคอหงษ 2 3,877,722.00 
 รวมอําเภอโนนสูง 18 24,034,661.00 

อําเภอบัวลาย 
1 เทศบาลตําบลหนองบัวลาย 1 32,000.00 
2 อบต.หนองหวา 5 4,371,200.00 
 รวมอําเภอบัวลาย 6 4,403,200.00 

อําเภอบัวใหญ 
1 เทศบาลเมอืงบัวใหญ 1 17,000.00 
2 เทศบาลตําบลหนองบัวสะอาด 5 2,323,000.00 
 รวมอําเภอบัวใหญ 6 2,340,000.00 

อําเภอบานเหลื่อม 
1 เทศบาลตําบลบานเหลื่อม 4 1,777,880.00 
2 อบต.ชอระกา 3 3,245,500.00 
3 อบต.บานเหลื่อม 6 207,860.00 
4 อบต.วังโพธิ ์ 15 3,060,756.00 
 รวมอําเภอบานเหลื่อม 28 8,291,996.00 

อําเภอประทาย 
1 เทศบาลตําบลประทาย 2 416,000.00 
2 อบต.กระทุมราย 8 4,136,555.00 
3 อบต.ดอนมัน 1 17,000.00 
4 อบต.นางรํา 2 32,450.00 
5 อบต.โนนเพ็ด 10 5,729,181.20 
6 อบต.ประทาย 6 382,594.00 
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ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
ที่ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวนโครงการ งบประมาณ 

อําเภอประทาย (ตอ) 
7 อบต.เมืองโดน 2 63,600.00 
8 อบต.หนองคาย 8 1,985,095.00 
9 อบต.หันหวยทราย 5 611,976.32 
 รวมอําเภอประทาย 44 13,374,451.52 

อําเภอปกธงชัย 
1 เทศบาลเมอืงเมืองปก 3 6,769,500.00 
2 เทศบาลตําบลบอปลาทอง 2 297,000.00 
3 เทศบาลตําบลลํานางแกว 3 2,646,225.00 
4 อบต.เกษมทรัพย 4 3,153,550.00 
5 อบต.ตะขบ 1 5,823,800.00 
6 อบต.ตูม 1 8,015.00 
7 อบต.ธงชัยเหนือ 11 6,860,675.82 
8 อบต.สุขเกษม 3 656,900.00 
 รวมอําเภอปกธงชัย 28 26,215,665.82 

อําเภอปากชอง 
1 เทศบาลเมอืงปากชอง 1 36,000.00 
2 เทศบาลตําบลวังไทร 6 7,785,850.00 
3 เทศบาลตําบลสมีามงคล 2 177,350.00 
4 เทศบาลตําบลหมสู ี 5 3,939,200.00 
5 อบต.คลองมวง 13 10,751,259.30 
6 อบต.โปงตาลอง 1 30,000.00 
7 อบต.พญาเย็น 5 558,918.76 
8 อบต.วังกระทะ 5 4,940,150.00 
9 อบต.หนองน้ําแดง 2 1,377,400.00 
 รวมอําเภอปากชอง 40 29,596,128.06 

อําเภอพระทองคํา 
1 เทศบาลตําบลพระทองคํา 1 500.00 
2 อบต.ทัพรั้ง 1 40,000.00 
3 อบต.พังเทียม 1 2,875.00 
4 อบต.มาบกราด 3 3,676,200.00 
5 อบต.หนองหอย 3 981,800.00 
 รวมอําเภอพระทองคํา 9 4,701,375.00 

อําเภอพิมาย 
1 เทศบาลตําบลพิมาย 5 3,888,616.00 
2 อบต.กระชอน 4 71,700.00 
3 อบต.กระเบื้องใหญ 8 5,395,322.00 
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ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
ที่ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวนโครงการ งบประมาณ 

อําเภอพิมาย (ตอ) 
4 อบต.ชีวาน 3 1,102,175.00 
5 อบต.ทาหลวง 2 191,000.00 
6 อบต.นิคมสรางตนเอง 1 13,140.00 
7 อบต.สมัฤทธิ ์ 1 119,939.00 
8 อบต.หนองระเวียง 5 10,007,790.40 
 รวมอําเภอพิมาย 29 20,789,682.40 

อําเภอเมืองนครราชสีมา 
1 เทศบาลตําบลโคกรวด 3 1,646,200.00 
2 เทศบาลตําบลจอหอ 2 19,700.00 
3 เทศบาลตําบลพุดซา 9 9,338,684.38 
4 เทศบาลตําบลสรุนาร ี 3 336,785.00 
5 อบต.จอหอ 5 153,790.38 
6 อบต.พลกรงั 2 85,820.00 
7 อบต.หนองกระทุม 2 3,619,316.24 
8 อบต.หนองบัวศาลา 4 632,638.00 
9 อบต.หนองระเวียง 8 2,081,768.00 
10 อบต.หมื่นไวย 3 3,546,400.00 
 รวมอําเภอเมืองนครราชสีมา 41 21,461,102.00 

อําเภอเมืองยาง 
1 เทศบาลตําบลเมอืงยาง 9 6,864,741.56 
2 อบต.กระเบื้องนอก 5 4,292,443.50 
 รวมอําเภอเมืองยาง 14 11,157,185.06 

อําเภอลําทะเมนชัย 
1 เทศบาลตําบลขุย 3 1,477,800.00 
2 เทศบาลตําบลชองแมว 9 7,634,464.00 
3 เทศบาลตําบลไพล 3 485,087.20 
 รวมอําเภอลําทะเมนชัย 15 9,597,351.20 

อําเภอวังนํ้าเขียว 
1 เทศบาลตําบลศาลเจาพอ 1 27,350.00 
2 อบต.วังน้ําเขียว 3 757,300.00 
3 อบต.อุดมทรัพย 1 120,000.00 
 รวมอําเภอวังนํ้าเขียว 5 904,650.00 

อําเภอสีค้ิว 
1 เทศบาลตําบลคลองไผ 1 8,040.00 
2 เทศบาลตําบลลาดบัวขาว 1 7,895.00 
3 เทศบาลตําบลหนองน้ําใส 1 56,900.00 
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ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
ที่ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวนโครงการ งบประมาณ 

อําเภอสูงเนิน (ตอ) 
4 อบต.มิตรภาพ 1 67,500.00 
5 อบต.วังโรงใหญ 1 82,106.00 
6 อบต.สีคิ้ว 11 4,153,780.00 
7 อบต.หนองบัวนอย 3 119,611.00 
 รวมอําเภอสูงเนิน 19 4,495,832.00 

อําเภอสีดา 
1 อบต.สามเมือง 3 1,115,800.00 
2 อบต.สีดา 1 99,640.00 
 รวมอําเภอสีดา 4 1,215,440.00 

อําเภอสูงเนิน 
1 เทศบาลตําบลกุดจกิ 2 366,500.00 
2 เทศบาลตําบลสงูเนิน 3 6,162,000.00 
3 อบต.กุดจิก 1 60,000.00 
4 อบต.โคงยาง 5 2,862,550.00 
5 อบต.โคราช 1 99,432.00 
6 อบต.นากลาง 1 125,000.00 
7 อบต.มะเกลือเกา 3 139,742.00 
8 อบต.สงูเนิน 3 3,913,600.00 
 รวมอําเภอสูงเนิน 19 13,728,824.00 

อําเภอเสิงสาง 
1 เทศบาลตําบลเสิงสาง 23 8,341,841.91 
2 อบต.กุดโบสถ 5 308,770.00 
3 อบต.โนนสมบรูณ 4 329,984.00 
4 อบต.บานราษฎร 8 4,245,834.00 
5 อบต.สระตะเคียน 4 265,295.00 
6 อบต.สุขไพบูลย 23 2,542,004.00 
 รวมอําเภอเสิงสาง 67 16,033,728.91 

อําเภอหนองบุญมาก 
1 อบต.ไทยเจรญิ 4 1,919,200.00 
2 อบต.ลงุเขวา 2 363,600.00 
3 อบต.หนองบญุนาก 6 6,649,843.00 
 รวมอําเภอหนองบุญมาก 12 8,932,643.00 
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ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
ที่ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวนโครงการ งบประมาณ 

อําเภอหวยแถลง 
1 เทศบาลตําบลกงรก 3 3,768,000.00 
2 เทศบาลตําบลหวยแถลง 4 1,179,700.00 
 รวมอําเภอหวยแถลง 7 4,947,700.00 

รวมยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 536 356,639,937.47 
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ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 
ที่ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวนโครงการ งบประมาณ 

อําเภอแกงสนามนาง 
1 เทศบาลตําบลบึงสําโรง 3 6,481,000.00 
2 อบต.โนนสําราญ 2 56,800.00 
3 อบต.บงึพะไล 2 96,100.00 
 รวมอําเภอแกงสนามนาง 7 6,633,900.00 

อําเภอขามทะเลสอ 
1 เทศบาลตําบลขามทะเลสอ 1 7,960.00 
2 อบต.ขามทะเลสอ 1 2,160.00 
3 อบต.โปงแดง 1 45,941.00 
 รวมอําเภอขามทะเลสอ 3 56,061.00 

อําเภอขามสะแกแสง 
1 เทศบาลตําบลขามสะแกแสง 1 87,100.00 
2 อบต.เมืองเกษตร 1 134,324.00 
3 อบต.เมืองนาท 1 100,000.00 
 รวมอําเภอขามสะแกแสง 3 321,424.00 

อําเภอคง 
1 อบต.ขามสมบรูณ 1 68,148.00 
2 อบต.ดอนใหญ 1 38,200.00 
 รวมอําเภอคง 2 106,348.00 

อําเภอครบุรี 
1 เทศบาลตําบลแชะ 1 134,000.00 
2 เทศบาลตําบลอรพิมพ 1 45,000.00 
3 อบต.โคกกระชาย 1 156,450.00 
4 อบต.ตะแบกบาน 1 11,250.00 
5 อบต.บานใหม 1 150,000.00 
 รวมอําเภอครบุรี 5 496,700.00 

อําเภอจักราช 
1 อบต.จกัราช 1 140,000.00 
 รวมอําเภอจักราช 1 140,000.00 

อําเภอชุมพวง 
1 เทศบาลชุมพวง 2 53,925.00 
2 อบต.ตลาดไทร 3 253,412.00 
3 อบต.หนองหลัก 1 86,742.00 
 รวมอําเภอชุมพวง 6 394,079.00 
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ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 
ที่ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น งบประมาณ งบประมาณ 

อําเภอโชคชัย 
1 อบต.ทาลาดขาว 1 67,968.00 
2 อบต.ทาอาง 1 77,580.00 
3 อบต.ละลมใหมพัฒนา 1 59,250.00 
 รวมอําเภอโชคชัย 3 204,798.00 

อําเภอดานขุนทด 
1 อบต.ดานขุนทด 1 5,421,500.00 
 รวมอําเภอดานขุนทด 1 5,421,500.00 

อําเภอเทพารักษ 
1 อบต.วังยายทอง 2 114,000.00 
 รวมอําเภอเทพารักษ 2 114,000.00 

อําเภอโนนสูง 
1 เทศบาลตําบลใหม 1 1,487.00 
2 อบต.ธารปราสาท 1 127,062.00 
3 อบต.บงิ 1 3,400.00 
4 อบต.ลําคอหงษ 1 3,259.00 
 รวมอําเภอโนนสูง 4 135,208.00 

อําเภอบัวลาย 
1 อบต.โนนจาน 1 48,300.00 
 รวมอําเภอบัวลาย 1 48,300.00 

อําเภอบานเหลื่อม 
1 เทศบาลตําบลบานเหลื่อม 1 73,031.50 
 รวมอําเภอบานเหลื่อม 1 73,031.50 

อําเภอประทาย 
1 อบต.กระทุมราย 1 131,000.00 
2 อบต.นางรํา 1 7,035.00 
 รวมอําเภอประทาย 2 138,035.00 

อําเภอปกธงชัย 
1 เทศบาลตําบลเมอืงปก 1 13,500.00 
2 เทศบาลตําบลลํานางแกว 1 111,450.00 
3 อบต.งิ้ว 1 29,780.00 
4 อบต.ตะขบ 1 200,000.00 
 รวมอําเภอปกธงชัย 4 354,730.00 
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ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 
ที่ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวนโครงการ งบประมาณ 

อําเภอปากชอง 
1 เทศบาลตําบลหมสู ี 1 193,450.00 
2 อบต.วังกระทะ 1 170,000.00 
 รวมอําเภอปากชอง 2 363,450.00 

อําเภอพิมาย 
1 อบต.นิคมสรางตนเอง 1 24,450.00 
 รวมอําเภอพิมาย 1 24,450.00 

อําเภอเมืองนครราชสีมา 
1 เทศบาลตําบลพุดซา 1 222,634.12 
 รวมอําเภอเมืองนครราชสีมา 1 222,634.12 

อําเภอเมืองยาง 
1 อบต.ละหานปลาคาว 4 136,000.00 
 รวมอําเภอเมืองยาง 4 136,000.00 

อําเภอสีค้ิว 
1 เทศบาลเมอืงสีคิ้ว 1 500,000.00 
2 เทศบาลตําบลคลองไผ 2 127,815.00 
 รวมอําเภอสีค้ิว 3 627,815.00 

อําเภอสูงเนิน 
1 อบต.โคงยาง 1 100,000.00 
2 อบต.โนนคา 1 120,000.00 
 รวมอําเภอสูงเนิน 2 220,000.00 

อําเภอหนองบุญมาก 
1 อบต.ไทยเจรญิ 2 109,600.00 
 รวมอําเภอหนองบุญมาก 2 109,600.00 

อําเภอหวยแถลง 
1 อบต.หลุงตะเคียน 1 6,390.00 
2 อบต.หินดาด 3 129,070.00 
 รวมอําเภอหวยแถลง 4 135,460.00 

รวมยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 64 16,477,523.62 
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ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
ที่ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวนโครงการ งบประมาณ 

อําเภอแกงสนามนาง 
1 เทศบาลตําบลบึงสําโรง 8 1,921,535.40 
2 อบต.โนนสําราญ 8 2,100,030.00 
3 อบต.บงึพะไล 20 4,157,374.38 
4 อบต.สสีุก 38 5,874,189.24 
 รวมอําเภอแกงสนามนาง 74 14,053,129.02 

อําเภอขามสะแกแสง 
1 อบต.ชีวึก 2 396,000.00 
2 อบต.เมืองนาท 1 407,671.57 
 รวมอําเภอขามสะแกแสง 3 803,671.57 

อําเภอคง 
1 อบต.ขามสมบรูณ 1 27,365.25 
2 อบต.คูขาด 11 1,835,000.00 
3 อบต.ดอนใหญ 1 121,500.00 
4 อบต.ตาจั่น 3 496,000.00 
5 อบต.โนนเตง็ 7 1,073,000.00 
6 อบต.เมืองคง 20 3,035,924.29 
7 อบต.หนองบัว 4 1,336,620.00 
8 อบต.หนองมะนาว 1 420,000.00 
 รวมอําเภอคง 48 8,345,409.54 

อําเภอครบุรี 
1 เทศบาลตําบลไทรโยงไชยวาล 1 5,700.00 
2 อบต.โคกกระชาย 1 2,200,000.00 
3 อบต.จระเขหิน 1 198,000.00 
4 อบต.บานใหม 1 59,632.00 
 รวมอําเภอครบุรี 4 2,463,332.00 

อําเภอจักราช 
1 อบต.ทองหลาง 6 833,300.00 
2 อบต.สสีุก 1 100,000.00 
3 อบต.หนองพลวง 5 1,002,700.00 
 รวมอําเภอจักราช 12 1,936,000.00 

อําเภอเฉลิมพระเกียรต ิ
1 อบต.ชางทอง 1 366,000.00 
2 อบต.หนองยาง 7 1,753,900.00 
 รวมอําเภอเฉลิมพระเกียรต ิ 8 2,119,900.00 
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ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
ที่ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวนโครงการ งบประมาณ 

อําเภอชุมพวง 
1 อบต.ตลาดไทร 3 401,000.00 
2 อบต.โนนตูม 3 214,000.00 
3 อบต.โนนยอ 2 169,872.18 
4 อบต.หนองหลัก 6 1,159,500.00 
 รวมอําเภอชุมพวง 14 1,944,372.18 

อําเภอโชคชัย 
1 อบต.กระโทก 6 699,800.00 
2 อบต.โชคชัย 5 659,462.80 
3 อบต.ทาจะหลุง 1 7,602.00 
4 อบต.ทาลาดขาว 2 285,000.00 
5 อบต.ทาอาง 1 182,000.00 
6 อบต.พลับพลา 2 642,000.00 
 รวมอําเภอโชคชัย 17 2,475,864.80 

อําเภอดานขุนทด 
1 เทศบาลตําบลหนองบัวตะเกียด 6 1,264,000.00 
2 อบต.ดานขุนทด 17 5,499,500.00 
3 อบต.สระจรเข 1 100,000.00 
 รวมอําเภอดานขุนทด 24 6,863,500.00 

อําเภอเทพารักษ 
1 อบต.สํานกัตะครอ 2 43,251.00 
 รวมอําเภอเทพารักษ 2 43,251.00 

อําเภอโนนแดง 
1 อบต.โนนตาเถร 3 91,000.00 
 รวมอําเภอโนนแดง 3 91,000.00 

อําเภอโนนไทย 
1 เทศบาลตําบลโนนไทย 1 49,500.00 
2 เทศบาลตําบลบลัลงัก 14 1,958,000.00 
3 อบต.กําปง 26 12,643,000.00 
4 อบต.โนนไทย 5 745,500.00 
5 อบต.สําโรง 15 2,708,000.00 
 รวมอําเภอโนนไทย 61 18,104,000.00 
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ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
ที่ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวนโครงการ งบประมาณ 

อําเภอโนนสูง 
1 อบต.โตนด 6 2,014,500.00 
2 อบต.เมืองปราสาท 1 115,000.00 
 รวมอําเภอโนนสูง 7 2,129,500.00 

อําเภอบัวลาย 
1 เทศบาลตําบลหนองบัวลาย 1 500,000.00 
2 อบต.โนนจาน 1 251,000.00 
3 อบต.เมืองพะไล 3 893,000.00 
4 อบต.หนองหวา 1 100,500.00 
 รวมอําเภอบัวลาย 6 1,744,500.00 

อําเภอบัวใหญ 
1 อบต.กุดจอก 5 374,250.00 
2 อบต.เสมาใหญ 2 460,000.00 
 รวมอําเภอบัวใหญ 7 834,250.00 

อําเภอประทาย 
1 อบต.กระทุมราย 1 218,000.00 
2 อบต.โนนเพ็ด 1 465,000.00 
3 อบต.หนองคาย 1 32,500.00 
4 อบต.หันหวยทราย 3 339,000.00 
 รวมอําเภอประทาย 6 1,054,500.00 

อําเภอปกธงชัย 
1 อบต.ตะขบ 6 1,228,786.00 
 รวมอําเภอปกธงชัย 6 1,228,786.00 

อําเภอปากชอง 
1 อบต.คลองมวง 8 2,559,000.00 
2 อบต.จันทึก 7 3,465,500.00 
3 อบต.ปากชอง 1 47,713.00 
4 อบต.โปงตาลอง 1 126,497.87 
 รวมอําเภอปากชอง 17 6,198,710.87 

อําเภอพระทองคํา 
1 เทศบาลตําบลสระพระ 2 225,000.00 
 รวมอําเภอพระทองคํา 2 225,000.00 
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ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
ที่ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวนโครงการ งบประมาณ 

อําเภอพิมาย 
1 อบต.กระชอน 6 1,117,000.00 
2 อบต.กระเบื้องใหญ 1 38,600.00 
3 อบต.ทาหลวง 16 3,540,500.00 
4 อบต.นิคมสรางตนเอง 2 234,000.00 
5 อบต.หนองระเวียง 4 1,196,506.00 
 รวมอําเภอพิมาย 29 6,126,606.00 

อําเภอเมืองนครราชสีมา 
1 เทศบาลตําบลเมอืงใหมโคกกรวด 1 436,000.00 
2 เทศบาลตําบลจอหอ 4 4,000,000.00 
3 เทศบาลตําบลหัวทะเล 3 563,000.00 
 รวมอําเภอเมืองนครราชสีมา 8 4,999,000.00 

อําเภอเมืองยาง 
1 อบต.กระเบื้องนอก 2 195,000.00 
2 อบต.ละหานปลาคาว 1 88,000.00 
 รวมอําเภอเมืองยาง 3 283,000.00 

อําเภอลําทะเมนชัย 
1 เทศบาลตําบลขุย 1 163,000.00 
2 เทศบาลตําบลชองแมว 8 1,731,500.00 
3 เทศบาลตําบลบานยาง 1 233,000.00 
4 เทศบาลตําบลหนองบัววง 4 839,000.00 
 รวมอําเภอลําทะเมนชัย 14 2,966,500.00 

อําเภอวังนํ้าเขียว 
1 อบต.ไทยสามัคคี 1 85,000.00 
2 อบต.วังน้ําเขียว 1 199,000.00 
3 อบต.วังหม ี 2 396,000.00 
 รวมอําเภอวังนํ้าเขียว 4 680,000.00 

อําเภอสีค้ิว 
1 อบต.มิตรภาพ 2 514,500.00 
2 อบต.ลาดบัวขาว 9 2,070,000.00 
 รวมอําเภอสีค้ิว 11 2,584,500.00 
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ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
ที่ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวนโครงการ งบประมาณ 

อําเภอสีดา 
1 อบต.สามเมือง 1 32,500.00 
2 อบต.สีดา 4 699,900.00 
3 อบต.หนองตาดใหญ 1 259,400.00 
 รวมอําเภอสีดา 6 991,800.00 

อําเภอสูงเนิน 
1 อบต.กุดจิก 1 1,108,365.46 
2 อบต.สงูเนิน 2 141,800.00 
3 อบต.หนองตะไก 6 973,500.00 
 รวมอําเภอสูงเนิน 9 2,223,665.46 

อําเภอเสิงสาง 
1 เทศบาลตําบลเสิงสาง 1 11,850.00 
2 อบต.โนนสมบรูณ 2 213,393.00 
 รวมอําเภอเสิงสาง 3 225,243.00 

อําเภอหนองบุญมาก 
1 อบต.ลงุเขวา 2 689,000.00 
 รวมอําเภอหนองบุญมาก 2 689,000.00 

อําเภอหวยแถลง 
1 เทศบาลตําบลกงรก 1 216,000.00 
2 เทศบาลตําบลหินดาด 2 31,547.00 
3 อบต.ตะโก 8 1,728,900.00 
4 อบต.หลุงตะเคียน 8 369,562.80 
5 อบต.หลุงประดู 3 252,000.00 
6 อบต.หวยแถลง 6 1,767,000.00 
7 อบต.หินดาด 8 2,231,415.00 
 รวมอําเภอหวยแถลง 36 6,596,424.00 

รวมยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 446 101,024,415.44 
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ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
ที่ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวนโครงการ งบประมาณ 

อําเภอแกงสนามนาง 
1 เทศบาลตําบลบึงสําโรง 2 78,742.00 
2 อบตแกงสนามนาง 5 416,306.10 
3 อบต.โนนสําราญ 1 78,130.00 
4 อบต.สสีุก 3 142,200.00 
 รวมอําเภอแกงสนามนาง 11 715,378.10 

อําเภอดานขุนทด 
1 อบต.กุดพมิาน 1 89,095.00 
2 อบต.ดานใน 1 42,960.00 
3 อบต.ตะเคียน 7 444,056.50 
 รวมอําเภอดานขุนทด 9 576,111.50 

อําเภอเทพารักษ 
1 อบต.บงึปรือ 2 113,750.00 
2 อบต.สํานกัตะครอ 1 100,000.00 
 รวมอําเภอเทพารักษ 3 213,750.00 

อําเภอโนนแดง 
1 อบต.ดอนยาวใหญ 4 150,250.00 
2 อบต.โนนแดง 2 125,540.00 
3 อบต.สําพะเนียง 3 60,059.00 
 รวมอําเภอโนนแดง 9 335,849.00 

อําเภอโนนไทย 
1 เทศบาลตําบลโนนไทย 6 52,959.00 
2 เทศบาลตําบลบลัลงัก 1 10,000.00 
3 อบต.คางพล ู 1 10,000.00 
 รวมอําเภอโนนไทย 8 72,959.00 

อําเภอโนนสูง 
1 เทศบาลตําบลดอนหวาย 1 86,452.00 
2 เทศบาลตําบลตลาดแค 1 12,420.00 
3 เทศบาลตําบลมะคา 2 16,000.00 
4 เทศบาลตําบลใหม 1 735,500.00 
5 เทศบาลตําบลจันอัด 2 57,655.00 
6 อบต.ธารปราสาท 2 27,200.00 
7 อบต.พลสงคราม 1 99,632.00 
8 อบต.เมืองปราสาท 1 5,000.00 
9 อบต.ลําคอหงษ 1 161,950.00 
 รวมอําเภอโนนสูง 12 1,201,809.00 
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ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
ที่ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวนโครงการ งบประมาณ 

อําเภอบัวลาย 
1 อบต.เมืองพะไล 1 67,220.00 
2 อบต.หนองหวา 2 269,754.00 
 รวมอําเภอบัวลาย 3 336,974.00 

อําเภอบัวใหญ 
1 อบต.กุดจอก 2 119,000.00 
 รวมอําเภอบัวใหญ 2 119,000.00 

อําเภอบานเหลื่อม 
1 เทศบาลตําบลบานเหลื่อม 1 21,220.00 
2 อบต.ชอระกา 3 138,597.00 
 รวมอําเภอบานเหลื่อม 4 159,817.00 

อําเภอประทาย 
1 อบต.นางรํา 2 102,630.00 
2 อบต.โนนเพ็ด 3 131,760.00 
3 อบต.ประทาย 2 106,285.00 
4 อบต.เมืองโดน 4 111,960.00 
5 อบต.หนองพลวง 1 88,880.00 
6 อบต.หวยทบัทัน 1 29,550.00 
 รวมอําเภอประทาย 13 571,065.00 

อําเภอปกธงชัย 
1 เทศบาลเมอืงเมืองปก 3 271,746.00 
2 เทศบาลตําบลปกธงชัย 1 200,000.00 
3 เทศบาลตําบลลํานางแกว 2 189,800.00 
4 อบต.เกษมทรัพย 1 23,000.00 
5 อบต.งิ้ว 2 97,500.00 
 รวมอําเภอปกธงชัย 9 782,046.00 

อําเภอปากชอง 
1 เทศบาลเมอืงปากชอง 1 38,145.00 
2 เทศบาลตําบลสมีามงคล 3 230,330.00 
3 เทศบาลตําบลหมสู ี 2 118,070.00 
4 อบต.โปงตาลอง 1 10,000.00 
5 อบต.วังกระทะ 2 350,963.00 
6 อบต.หนองน้ําแดง 1 32,500.00 
 รวมอําเภอปากชอง 10 780,008.00 
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ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
ที่ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวนโครงการ งบประมาณ 
 อําเภอพิมาย   
1 เทศบาลตําบลพิมาย 2 56,119.39 
2 อบต.กระเบื้องใหญ 3 1,392,228.00 
3 อบต.นิคมสรางตนเอง 2 161,000.00 
4 อบต.โบสถ 1 150,000.00 
 รวมอําเภอพิมาย 8 1,759,347.39 

อําเภอเมืองนครราชสีมา 
1 เทศบาลตําบลจอหอ 2 63,134.00 
2 เทศบาลตําบลตลาด 1 37,100.00 
3 เทศบาลตําบลหัวทะเล 4 666,881.00 
4 อบต.หนองกระทุม 2 216,017.72 
5 อบต.หมื่นไวย 4 1,011,448.90 
 รวมอําเภอเมืองนครราชสีมา 13 1,994,581.62 

อําเภอเมืองยาง 
1 เทศบาลตําบลเมอืงยาง 2 90,780.00 
 รวมอําเภอเมืองยาง 2 90,780.00 

อําเภอลําทะเมนชัย 
1 เทศบาลตําบลขุย 1 54,700.00 
 รวมอําเภอลําทะเมนชัย 1 54,700.00 

อําเภอวังนํ้าเขียว 
1 อบต.วังน้ําเขียว 1 1,000.00 
2 อบต.อุดมทรัพย 1 1,000.00 
 รวมอําเภอวังนํ้าเขียว 2 2,000.00 

อําเภอสีค้ิว 
1 เทศบาลเมอืงสีคิ้ว 5 623,239.00 
2 เทศบาลตําบลคลองไผ 8 321,930.00 
3 เทศบาลตําบลลาดบัวขาว 2 206,015.00 
4 เทศบาลตําบลหนองน้ําใส 2 245,093.86 
5 อบต.มิตรภาพ 1 51,104.00 
6 อบต.วังโรงใหญ 2 45,260.00 
 รวมอําเภอสีค้ิว 20 1,492,641.86 

อําเภอสีดา 
1 อบต.สามเมือง 1 70,000.00 
2 อบต.หนองตาดใหญ 1 49,040.00 
 รวมอําเภอสีดา 2 119,040.00 
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ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
ที่ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวนโครงการ งบประมาณ 

อําเภอสูงเนิน 
1 เทศบาลตําบลสงูเนิน 1 92,900.00 
2 อบต.โคงยาง 1 110,016.00 
3 อบต.มะเกลือใหม 1 25,000.00 
4 อบต.สงูเนิน 1 30,000.00 
 รวมอําเภอสูงเนิน 4 257,916.00 

อําเภอเสิงสาง 
1 อบต.เสิงสาง 1 74,601.00 
 รวมอําเภอเสิงสาง 1 74,601.00 

อําเภอหนองบุญมาก 
1 เทศบาลตําบลแหลมทอง 1 85,121.00 
2 อบต.ลงุเขวา 2 19,375.00 
3 อบต.หนองไมไผ 1 46,400.00 
 รวมอําเภอหนองบุญมาก 4 150,896.00 

อําเภอหวยแถลง 
1 เทศบาลตําบลกงรก 2 77,315.00 
2 เทศบาลตําบลหวยแถลง 5 1,106,532.00 
3 อบต.หลุงตะเคียน 1 49,840.00 
 รวมอําเภอหวยแถลง 8 1,233,687.00 

รวมยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

158 13,094,957.47 
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ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี
ที่ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวนโครงการ งบประมาณ 

อําเภอแกงสนามนาง 
1 เทศบาลตําบลบึงสําโรง 4 389,686.00 
2 อบต.โนนสําราญ 7 657,190.00 
3 อบต.บงึพะไล 22 10,236,729.01 
4 อบต.สสีุก 39 11,810,451.62 
 รวมอําเภอแกงสนามนาง 72 23,094,056.63 

อําเภอขามทะเลสอ 
1 อบต.ขามทะเลสอ 1 110,000.00 
2 อบต.หนองสรวง 3 358,594.49 
 รวมอําเภอขามทะเลสอ 4 468,594.49 

อําเภอขามสะแกแสง 
1 เทศบาลตําบลโนนเมือง 2 14,700.00 
2 เทศบาลตําบลหนองหัวฟาน 4 9,484.00 
3 อบต.ขามสะแกแสง 1 2,165.00 
4 อบต.เมืองเกษตร 1 71,034.00 
5 อบต.เมืองนาท 2 41,800.00 
 รวมอําเภอขามสะแกแสง 10 139,183.00 

อําเภอคง 
1 เทศบาลตําบลเทพาลัย 6 41,690.00 
2 อบต.ขามสมบรูณ 2 370,415.00 
3 อบต.คูขาด 1 1,000.00 
4 อบต.ดอนใหญ 1 4,629.00 
5 อบต.ตาจั่น 3 83,419.24 
6 อบต.โนนเตง็ 1 24,650.00 
7 อบต.บานปรางค 1 130,000.00 
8 อบต.เมืองคง 5 839,800.00 
9 อบต.หนองมะนาว 6 149,707.80 
 รวมอําเภอคง 26 1,645,311.04 

อําเภอครบุรี 
1 เทศบาลตําบลแชะ 2 454,000.00 
2 เทศบาลตําบลจระเขหิน 1 1,502.00 
3 เทศบาลตําบลอรพิมพ 2 14,665.00 
4 อบต.โคกกระชาย 2 490,372.00 
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ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี
ที่ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวนโครงการ งบประมาณ 

อําเภอครบุร(ีตอ) 
5 อบต.เฉลียง 1 27,300.00 
6 อบต.ตะแบกบาน 3 195,231.00 
7 อบต.บานใหม 18 423,432.00 
8 อบต.ลําเพียก 1 291,637.00 
 รวมอําเภอครบุรี 30 1,898,139.00 

อําเภอจักราช 
1 อบต.คลองเมือง 1 93,933.00 
2 อบต.สสีุก 1 10,000.00 
3 อบต.หนองขาม 2 28,510.00 
4 อบต.หนองพลวง 1 174,530.00 
5 อบต.หินโคน 7 133,161.80 
 รวมอําเภอจักราช 12 440,134.80 

อําเภอเฉลิมพระเกียรต ิ
1 อบต.ชางทอง 1 240,600.00 
 รวมอําเภอเฉลิมพระเกียรต ิ 1 240,600.00 

อําเภอชุมพวง 
1 เทศบาลตําบลชุมพวง 5 132,364.00 
2 อบต.ตลาดไทร 5 353,564.16 
3 อบต.โนนยอ 3 205,593.00 
4 อบต.โนนรัง 2 6,485.00 
5 อบต.ประสุข 1 50,000.00 
6 อบต.สาหราย 1 15,000.00 
7 อบต.หนองหลัก 2 170,332.00 
 รวมอําเภอชุมพวง 19 933,338.16 

อําเภอโชคชัย 
1 เทศบาลตําบลโชคชัย 4 937,510.14 
2 เทศบาลตําบลทาเยี่ยม 1 15,190.00 
3 อบต.กระโทก 4 249,842.00 
4 อบต.โชคชัย 1 12,880.00 
5 อบต.ดานเกวียน 13 4,136,067.38 
6 อบต.ทาลาดขาว 1 10,550.00 
7 อบต.ทาอาง 4 113,049.39 
8 อบต.ละลมใหมพัฒนา 2 259,200.00 
 รวมอําเภอโชคชัย 30 5,734,288.91 
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ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี  

ที่ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวนโครงการ งบประมาณ 
อําเภอดานขุนทด 

1 เทศบาลตําบลดานขุนทด 3 290,100.00 
2 อบต.กุดพมิาน 2 129,000.00 
3 อบต.ดานขุนทด 14 1,653,931.36 
4 อบต.ดานนอก 15 427,931.46 
5 อบต.โนนเมืองพัฒนา 5 241,244.00 
6 อบต.บานแปรง 1 20,000.00 
 รวมอําเภอดานขุนทด 40 2,762,206.82 

อําเภอเทพารักษ 
1 อบต.บงึปรือ 2 221,153.80 
2 อบต.วังยายทอง 11 611,451.00 
 รวมอําเภอเทพารักษ 13 832,604.80 

อําเภอโนนแดง 
1 อบต.โนนแดง 2 306,800.00 
2 อบต.โนนตาเถร 6 143,470.00 
 รวมอําเภอโนนแดง 8 450,270.00 

อําเภอโนนไทย 
1 เทศบาลตําบลโคกสวาย 4 33,152.00 
2 อบต.ดานจาก 1 9,990.00 
3 อบต.ถนนโพธ์ิ 1 5,950.00 
4 อบต.สําโรง 2 19,450.00 
 รวมอําเภอโนนไทย 8 68,542.00 

อําเภอโนนสูง 
1 เทศบาลตําบลดอนหวาย 1 3,032.00 
2 เทศบาลตําบลตลาดแค 2 24,000.00 
3 เทศบาลตําบลโนนสงู 1 42,616.00 
4 เทศบาลตําบลมะคา 1 4,445.00 
5 เทศบาลตําบลใหม 1 19,934.00 
4 อบต.จันอัด 6 557,069.00 
5 อบต.ธารปราสาท 2 206,525.00 
6 อบต.บงิ 3 387,225.35 
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ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี
ที่ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวนโครงการ งบประมาณ 

อําเภอโนนสูง (ตอ) 
7 อบต.ลําคอหงษ 6 624,758.02 
8 อบต.ลํามูล 1 140,023.00 
9 อบต.หลุมขาว 2 44,626.00 
 รวมอําเภอโนนสูง 26 2,054,253.37 

อําเภอบัวลาย 
1 อบต.โนนจาน 7 314,970.00 
2 อบต.เมืองพะไล 4 584,840.00 
3 อบต.หนองหวา 9 515,335.00 
 รวมอําเภอบัวลาย 20 1,415,145.00 

อําเภอบัวใหญ 
1 เทศบาลตําบลหนองบัวสะอาด 12 113,381.28 
2 อบต.โนนทองหลาง 1 11,240.00 
 รวมอําเภอบัวใหญ 13 124,621.28 

อําเภอบานเหลื่อม 
1 เทศบาลตําบลบานเหลื่อม 36 3,418,105.85 
2 อบต.ชอระกา 5 214,335.00 
3 อบต.บานเหลื่อม 2 9,350.00 
4 อบต.วังโพธิ ์ 26 620,053.66 
 รวมอําเภอบานเหลื่อม 69 4,261,844.51 

อําเภอประทาย 
1 อบต.กระทุมราย 6 214,148.00 
2 อบต.ดอนมัน 1 8,000.00 
3 อบต.นางรํา 13 215,702.45 
4 อบต.โนนเพ็ด 1 45,389.00 
5 อบต.ประทาย 9 116,665.53 
6 อบต.เมืองโดน 3 31,000.00 
7 อบต.หนองคาย 13 1,876,807.66 
8 อบต.หันหวยทราย 1 130,376.00 
 รวมอําเภอประทาย 47 2,638,088.64 

อําเภอปกธงชัย 
1 เทศบาลเมอืงเมืองปก 48 11,771,975.06 
2 เทศบาลตําบลตะขบ 3 50,170.00 
3 เทศบาลตําบลบอปลาทอง 1 14,600.00 
4 เทศบาลตําบลปกธงชัย 3 327,332.00 
5 อบต.เกษมทรัพย 6 66,415.00 
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ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
ที่ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวนโครงการ งบประมาณ 

อําเภอปกธงชัย (ตอ) 
6 อบต.งิ้ว 4 12,414.56 
7 อบต.ตะขบ 1 20,480.00 
8 อบต.ธงชัยเหนือ 2 503,830.00 
9 อบต.ภูหลวง 5 67,230.00 
10 อบต.สะแกราช 2 435,000.00 
11 อบต.สุขเกษม 10 814,353.39 
 รวมอําเภอปกธงชัย 85 14,083,800.01 

อําเภอปากชอง 
1 เทศบาลเมอืงปากชอง 3 301,548.40 
2 อบต.คลองมวง 47 5,327,511.24 
3 อบต.ปากชอง 2 125,588.17 
4 อบต.โปงตาลอง 2 29,220.00 
5 อบต.พญาเย็น 11 802,369.00 
6 อบต.หนองสาหราย 1 17,425.00 
 รวมอําเภอปากชอง 66 6,603,661.81 

อําเภอพระทองคํา 
1 เทศบาลตําบลสระพระ 1 5,647.00 
2 อบต.พังเทียม 1 138,640.00 
3 อบต.มาบกราด 5 278,143.26 
 รวมอําเภอพระทองคํา 7 422,430.26 

อําเภอพิมาย 
1 เทศบาลตําบลพิมาย 2 41,660.00 
2 อบต.กระชอน 1 4,968.00 
3 อบต.ชีวาน 2 144,854.00 
4 อบต.ทาหลวง 1 45,000.00 
5 อบต.นิคมสรางตนเอง 1 8,000.00 
6 อบต.หนองระเวียง 5 124,679.00 
 รวมอําเภอพิมาย 12 369,161.00 

อําเภอเมืองนครราชสีมา 
1 เทศบาลตําบลโคกกรวด 1 9,175.00 
2 เทศบาลตําบลจอหอ 5 698,666.00 
3 เทศบาลตําบลพุดซา 8 7,844,909.84 
4 เทศบาลตําบลโพธิ์กลาง 3 551,955.00 
5 เทศบาลตําบลสรุนาร ี 1 18,960.00 
6 อบต.หนองบัวศาลา 1 1,360.00 
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ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี
ที่ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวนโครงการ งบประมาณ 

อําเภอเมืองนครราชสีมา (ตอ) 
7 อบต.หนองระเวียง 1 10,000.00 
8 อบต.หมื่นไวย 1 1,858.16 
 รวมอําเภอเมืองนครราชสีมา 21 9,136,884.00 

อําเภอเมืองยาง 
1 เทศบาลตําบลเมอืงยาง 1 1,780.00 
2 อบต.กระเบื้องนอก 2 245,000.00 
 รวมอําเภอเมืองยาง 3 246,780.00 

อําเภอลําทะเมนชัย 
1 เทศบาลตําบลขุย 1 108,670.00 
2 เทศบาลตําบลชองแมว 6 3,675,321.00 
3 เทศบาลตําบลไพล 3 53,828.00 
 รวมอําเภอลําทะเมนชัย 10 3,837,819.00 

อําเภอวังนํ้าเขียว 
1 อบต.ระเริง 1 40,000.00 
2 อบต.วังน้ําเขียว 1 14,550.00 
 รวมอําเภอวังนํ้าเขียว 2 54,550.00 

อําเภอสีค้ิว 
1 เทศบาลเมอืงสีคิ้ว 1 270,250.00 
2 เทศบาลตําบลคลองไผ 2 264,721.00 
2 เทศบาลตําบลลาดบัวขาว 3 107,553.50 
3 อบต.กฤษณา 4 253,560.00 
4 อบต.มิตรภาพ 2 95,856.00 
 รวมอําเภอสีค้ิว 12 991,940.50 

อําเภอสีดา 
1 อบต.หนองตาดใหญ 2 37,855.00 
 รวมอําเภอสีดา 2 37,855.00 

อําเภอสูงเนิน 
1 เทศบาลตําบลกุดจกิ 1 35,435.00 
2 เทศบาลตําบลสงูเนิน 4 86,451.00 
3 อบต.โคงยาง 1 109,955.00 
4 อบต.สงูเนิน 3 196,479.65 
 รวมอําเภอสูงเนิน 9 428,320.65 

อําเภอเสิงสาง 
1 อบต.กุดโบสถ 3 666,370.00 
2 อบต.โนนสมบรูณ 1 29,988.00 
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ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี
ที่ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวนโครงการ งบประมาณ 

อําเภอเสิงสาง (ตอ) 
3 อบต.บานราษฎร 1 29,740.00 
4 อบต.สุขไพบูลย 8 169,405.25 
5 อบต.เสิงสาง 6 92,628.82 
 รวมอําเภอเสิงสาง 19 988,132.07 

อําเภอหนองบุญมาก 
1 เทศบาลตําบลแหลมทอง 2 15,225.00 
2 อบต.ไทยเจรญิ 2 17,240.00 
3 อบต.ลงุเขวา 1 2,100.00 
4 อบต.หนองบญุมาก 4 57,833.00 
 รวมอําเภอหนองบุญมาก 9 92,398.00 

อําเภอหวยแถลง 
1 เทศบาลตําบลกงรก 5 1,228,619.60 
2 เทศบาลตําบลหวยแถลง 1 169,466.00 
3 เทศบาลตําบลหินดาด 4 239,571.55 
4 อบต.หลุงตะเคียน 17 509,282.00 
 รวมอําเภอหวยแถลง 27 2,146,939.15 

รวมยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 732 88,641,893.90 
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ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ที่ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวนโครงการ งบประมาณ 

อําเภอแกงสนามนาง 
1 เทศบาลตําบลบึงสําโรง 3 140,313.46 
2 อบต.แกงสนามนาง 2 85,130.00 
3 อบต.โนนสําราญ 4 263,940.00 
4 อบต.บงึพะไล 3 286,688.00 
 รวมอําเภอแกงสนามนาง 12 776,071.46 

อําเภอขามทะเลสอ 
1 อบต.หนอสรวง 1 4,800.00 
 รวมอําเภอขามทะเลสอ 1 4,800.00 

อําเภอขามสะแกแสง 
1 อบต.ขามสะแกแสง 1 26,633.00 
2 อบต.เมืองเกษตร 1 1,828.00 
3 อบต.เมืองนาท 1 26,680.00 
 รวมอําเภอขามสะแกแสง 3 55,141.00 

อําเภอคง 
1 อบต.ขามสมบรูณ 1 5,220.00 
2 อบต.คูขาด 1 46,160.00 
3 อบต.ตาจั่น 2 229,486.00 
4 อบต.เมืองคง 1 10,950.00 
5 อบต.หนองบัว 1 13,487.00 
6 อบต.หนองมะนาว 1 5,281.00 
 รวมอําเภอคง 7 310,584.00 

อําเภอครบุรี 
1 เทศบาลตําบลแซะ 1 27,700.00 
2 อบต.โคกกระชาย 1  29,440.00 
3 อบต.ตะแบกบาน 1 25,000.00 
4 อบต..ลําเพียก 1 18,310.00 
 รวมอําเภอครบุร ี 4     100,450.00 

อําเภอจักราช 
1 อบต.ศรลีะกอ 1 15,400.00 
2 อบต.สสีุก 1 27,091.00 
3 อบต.หนองขาม 1 12,800.00 
4 อบต.หนองพลวง 1 25,200.00 
5 อบต.หินโคน 2 47,150.00 
 รวมอําเภอจักราช 6 127,641.00 
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ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ที่ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวนโครงการ งบประมาณ 

อําเภอเฉลิมพระเกียรต ิ
1 อบต.ชางทอง 1 23,680.00 
2 อบต.พระพุทธ 1 7,508.00 
 รวมอําเภอเฉลิมพระเกียรต ิ 2 31,188.00 

อําเภอชุมพวง 
1 เทศบาลตําบลชุมพวง 1 28,121.00 
2 อบต.ชุมพวง 1 17,768.00 
3 อบต.ตลาดไทร 1 39,800.00 
4 อบต.โนนยอ 1 14,200.00 
5 อบต.โนนรัง 1 8,400.00 
 รวมอําเภอชุมพวง 5 108,289.00 

อําเภอโชคชัย 
1 เทศบาลตําบลโชคชัย 1 18,142.00 
2 เทศบาลตําบลทาเยี่ยม 1 184,241.00 
3 อบต.โชคชัย 1 29,400.00 
4 อบต.ดานเกวียน 1 1,483.94 
5 อบต.ทาจะหลุง 1 8,890.00 
6 อบต.ทาอาง 2 73,800.00 
7 อบต.พลับพลา 2 110,900.00 
 รวมอําเภอโชคชัย 9 426,856.94 

อําเภอดานขุนทด 
1 อบต.ดานขุนทด 3 75,415.00 
2 อบต.ดานใน 1 16,500.00 
3 อบต.ตะเคียน 1 45,120.00 
 รวมอําเภอดานขุนทด 5 137,035.00 

อําเภอเทพารักษ 
1 อบต.วังยายทอง 1 34,170.00 
2 อบต.สํานกัตะครอง 1 20,000.00 
 รวมอําเภอเทพารักษ 2 54,170.00 

อําเภอโนนแดง 
1 อบต.ดอนยาวใหญ 1 9,500.00 
2 อบต.สําพะเนียง 1 5,850.00 
 รวมอําเภอโนนแดง 2 15,350.00 
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ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ที่ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวนโครงการ งบประมาณ 

อําเภอโนนไทย 
1 เทศบาลตําบลโคกสวาย 1 6,764.50 
2 เทศบาลตําบลบลัลงัก 1 39,726.00 
3 อบต.ถนนโพธ์ิ 1 2,829.00 
4 อบต.บานวัง 1 7,800.00 
 รวมอําเภอโนนไทย 4 57,119.50 

อําเภอโนนสูง 
1 เทศบาลตําบลใหม 1 26,805.00 
2 อบต.จันอัด 4 165,022.00 
3 อบต.ดอนชมพ ู 1 15,936.00 
4 อบต.ลําคอหงษ 1 10,750.00 
 รวมอําเภอโนนสูง 7 218,513.00 

อําเภอบัวลาย 
1 อบต.หนองหวา 1 4,960.00 
 รวมอําเภอบัวลาย 1 4,960.00 

อําเภอบานเหลื่อม 
1 อบต.ชอระกา 1 17,200.00 
 รวมอําเภอบานเหลื่อม 1 17,200.00 

อําเภอประทาย 
1 อบต.โนนเพ็ด 1 12,000.00 
2 อบต.หันหวยทราย 1 15,000.00 
 รวมอําเภอประทาย 2 27,000.00 

อําเภอปกธงชัย 
1 เทศบาลเมอืงเมืองปก 1 15,700.00 
2 อบต.งิ้ว 1 2,000.00 
3 อบต.ตะขบ 2 56,965.00 
 รวมอําเภอปกธงชัย 4 74,665.00 

อําเภอพระทองคํา 
1 เทศบาลตําบลสระพระ 1 7,545.00 
2 อบต.พังเทียม 1 7,432.00 
 รวมอําเภอพระทองคํา 2 14,977.00 

อําเภอพิมาย 
1 เทศบาลตําบลพิมาย 1 16,800.00 
2 อบต.กระเบื้องใหญ 2 45,693.50 
3 อบต.นิคมสรางตนเอง 1 8,750.00 
 รวมอําเภอพิมาย 4 71,243.50 
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ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ที่ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวนโครงการ งบประมาณ 

อําเภอเมืองนครราชสีมา 
1 เทศบาลตําบลจอหอ 1 11,400.00 
2 อบต.หนองระเวียง 1 28,300.00 
 รวมอําเภอเมืองนครราชสีมา 2 39,700.00 

อําเภอเมืองยาง 
1 เทศบาลตําบลเมอืงยาง 2 5,626.00 
 รวมอําเภอเมืองยาง 2 5,626.00 

อําเภอลําทะเมนชัย 
1 เทศบาลตําบลไพล 1 15,259.00 
 รวมอําเภอลําทะเมนชัย 1 15,259.00 

อําเภอสีค้ิว 
1 เทศบาลเมอืงสีคิ้ว 1 8,400.00 
2 เทศบาลตําบลคลองไผ 1 8,687.00 
3 เทศบาลตําบลลาดบัวขาว 1 27,775.00 
4 อบต.มิตรภาพ 1 32,152.00 
5 อบต.วังโรงใหญ 1 17,310.00 
6 อบต.สีคิ้ว 2 23,754.00 
 รวมอําเภอสีค้ิว 7 118,078.00 

อําเภอสูงเนิน 
1 อบต.กุดจิก 1 5,700.00 
2 อบต.โคงยาง 2 51,078.00 
3 อบต.โคราช 1 14,480.00 
4 อบต.สงูเนิน 2 85,150.00 
 รวมอําเภอสูงเนิน 6 156,408.00 

อําเภอเสิงสาง 
1 เทศบาลตําบลเสิงสาง 5 39,210.00 
2 อบต.กุดโบสถ 3 34,200.00 
3 อบต.โนนสมบรูณ 1 6,700.00 
4 อบต.บานราษฎร 2 191,660.00 
5 อบต.สระตะคียน 1 22,500.00 
6 อบต.เสิงสาง 1 7,015.00 
 รวมอําเภอเสิงสาง 13 301,285.00 
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ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ที่ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวนโครงการ  

อําเภอหวยแถลง 
1 เทศบาลตําบลหวยแถลง 1 3,640.00 
2 อบต.หลุงตะเคียน 1 19,242.00 
 รวมอําเภอหวยแถลง 2 22,882.00 

ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

116 3,292,492.40 



281 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ที่ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวนโครงการ งบประมาณ 

อําเภอแกงสนามนาง 
1 เทศบาลตําบลบึงสําโรง 1 49,996.00 
2 อบต.โนนสําราญ 1 36,780.00 
3 อบต.บงึพะไล 3 31,790.00 
4 อบต.สสีุก 1 870.00 
 รวมอําเภอแกงสนามนาง 6 119,436.00 

อําเภอคง 
1 อบต.คูขาด 2 34,310.00 
2 อบต.เมืองคง 1 31,600.00 
 รวมอําเภอคง 3 65,910.00 

อําเภอจักราช 
1 อบต.หินโคน 1 7,899.80 
 รวมอําเภอจักราช 1 7,899.80 

อําเภอเฉลิมพระเกียรต ิ
1 อบต.พระพุทธ 1 12,400.00 
 รวมอําเภอเฉลิมพระเกียรต ิ 1 12,400.00 

อําเภอชุมพวง 
1 อบต.ตลาดไทร 1 30,000.00 
 รวมอําเภอชุมพวง 1 30,000.00 

อําเภอโชคชัย 
1 อบต.ทาลาดขาว 1 100,886.08 
 รวมอําเภอโชคชัย 1 100,866.08 

อําเภอดานขุนทด 
1 เทศบาลตําบลหนองกราด 1 15,000.00 
2 อบต.กุดพมิาน 2 54,840.00 
 รวมอําเภอดานขุนทด 3 69,840.00 

อําเภอเทพารักษ 
1 อบต.สํานกัตะครอ 1 20,000.00 
 รวมอําเภอเทพารักษ 1 20,000.00 

อําเภอโนนไทย 
1 เทศบาลตําบลโนนไทย 1 47,150.00 
 รวมอําเภอโนนไทย 1 47,150.00 

อําเภอบัวใหญ 
1 เทศบาลตําบลหนองบัวสะอาด 2 163,335.00 
 รวมอําเภอบัวใหญ 2 163,335.00 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ที่ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวนโครงการ งบประมาณ 

อําเภอบานเหลื่อม 
1 อบต.ชอระกา 1 400.00 
2 อบต.บานเหลื่อม 1 14,970.00 
 รวมอําเภอบานเหลื่อม 2 15,370.00 

อําเภอประทาย 
1 อบต.ประทาย 1 4,000.00 
2 อบต.หันหวยทราย 1 245,900.00 
 รวมอําเภอประทาย 2 249,900.00 

อําเภอปกธงชัย 
1 อบต.ภูหลวง 3 35,400.00 
 รวมอําเภอปกธงชัย 3 35,400.00 

อําเภอปากชอง 
1 เทศบาลตําบลหมสู ี 1 40,000.00 
 รวมอําเภอปากชอง 1 40,000.00 

อําเภอพิมาย 
1 อบต.กระเบื้องใหญ 1 45,202.00 
 รวมอําเภอพิมาย 1 45,202.00 

อําเภอเมืองนครราชสีมา 
1 เทศบาลตําบลหัวทะเล 1 70,682.00 
2 อบต.จอหอ 1 59,789.70 
3 อบต.หนองจะบก 1 40,000.00 
4 อบต.หนองบัวศาลา 1 35,250.00 
5 อบต.หนองระเวียง 1 99,450.00 
6 อบต.หมื่นไวย 2 309,739.16 
 รวมอําเภอเมืองนครราชสีมา 7 614,910.86 

อําเภอสีค้ิว 
1 อบต.มิตรภาพ 2 5,257.00 
 รวมอําเภอสีค้ิว 2 5,257.00 

อําเภอสูงเนิน 
1 เทศบาลตําบลกุดจกิ 1 31,962.82 
2 อบต.โคงยาง 1 25,250.00 
 รวมอําเภอสูงเนิน 2 57,212.82 

อําเภอเสิงสาง 
1 เทศบาลตําบลเสิงสาง 3 60,225.00 
2 อบต.เสิงสาง 1 5,075.00 
 รวมอําเภอเสิงสาง 4 65,300.00 

 



283 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ที่ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวนโครงการ งบประมาณ 

อําเภอหนองบุญมาก 
1 เทศบาลตําบลแหลมทอง 1 8,307.00 
2 อบต.ไทยเจรญิ 1 12,184.00 
 รวมอําเภอหนองบุญมาก 2 20,491.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

46 1,785,900.56 
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ประกาศองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 
เรื่องการรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เดือนเมษายน 2561) 

********************** 
ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให อปท.สภาทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่น เปดเผย

ขอมูลและรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวม
ดวย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ 30(5) กําหนดใหผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภา
ทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จึงขอประกาศผลการ
ดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่นในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มา เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและ
กํากับการบริหารจัดการ องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน (Vision)   
“การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการบรหิารคุมคา เศรษฐกิจกาวหนาคุณภาพชีวิตดี กีฬาสู

สากล ประชาชนมีสวนรวม” 

ข. พันธกิจ(Mission) 
พัฒนาการศึกษา  บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนารายไดของประชาชน พัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ  พัฒนาทองถิ่นตามแนวพระราชดําริ  พัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนากีฬาสงเสริม
การทองเที่ยว  อนุรักษวัฒนธรรมประเพณี  อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พัฒนางานดาน
การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  สงเสริมการมีสวนรวมของภาค
ประชาชน 

ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา (Development Strategy)   
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาไว 10 ยุทธศาสตรคือ 

1) ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ 
2) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 
3) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 
4) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
5) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 
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6) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
7) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
8) ยุทธศาสตรดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
9) ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

10) ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
ง. การวางแผน 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) 
ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 ถึงแกไขเพิ่มเติม   (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การ
จัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนใน
พื้นที่ กอนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปตอไป 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-
2564) ประกาศใชเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่
ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ตามรายยุทธศาสตรดังนี้ 

รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 
1. ยุทธศาสตรดานการ
สานตอแนวทาง
พระราชดําร ิ

30 72,262,500 25 47,489,000 22 40,892,000 21 52,214,000 

2. ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาการศกึษา 

102 976,446,350 104 974,331,950 104 977,563,050 104 979,523,661 

3. ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาการเกษตร 

8 9,300,000 8 9,300,000 8 9,300,000 8 9,300,000 

4.ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาสังคม 

42 94,958,200 42 94,958,200 42 94,978,200 42 94,978,200 

5.ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาสาธารณสุข 

28 430,242,960 28 428,850,160 28 430,242,960 28 428,850,160 

6. ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

984 4,876,543,372 479 2,891,930,635 466 2,803,858,635 456 574,727,093,635 

7. ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาการทองเที่ยว 
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี และกีฬา 

36 94,600,000 33 90,400,000 33 90,400,000 33 90,400,000 

8. ยุทธศาสตรดานการ
บริหารจัดการบานเมือง  
ที่ดี 

70 269,346,560 65 218,033,360 65 218,033,360 65 218,033,360 

9. ยุทธศาสตรดานการ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

4 21,200,000 4 21,200,000 4 21,200,000 4 21,200,000 

10. ยุทธศาสตรดานการ
อนุรักษธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

14 19,350,000 13 18,550,000 13 18,550,000 13 18,550,000 

รวม 1,318 6,864,249,942 801 4,795,043,305 785 4,705,018,205 774 576,640,143,016 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan) ณ วันที่ 9 เมษายน 2561 
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แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการ การจัดทําแผน 4 ปเปรียบเทยีบตามยุทธศาสตร 

 

 
แผนภูมิแสดงมูลคาโครงการ การจัดทําแผน 4 ปเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร 

 
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan) ณ วันที่ 9 เมษายน 2561 
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1.ยทุธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ

2.ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาการศกึษา

3.ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาการเกษตร

4.ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาสงัคม

5.ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาสาธารณสขุ

6.ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื �นฐาน

7.ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาการทอ่งเที�ยว  ศาสนา-วัฒนธรรม… 

8.ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการบ้านเมืองที�ดี

9.ยทุธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภยัในชวิีตและทรัพย์สิน

10.ยทุธศาสตร์ด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ�งแวดล้อม
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4.ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาสงัคม

5.ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาสาธารณสขุ

6.ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื �นฐาน

7.ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาการทอ่งเที�ยว  ศาสนา-…

8.ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการบ้านเมืองที�ดี

9.ยทุธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภยัในชวิีตและทรัพย์สิน

10.ยทุธศาสตร์ด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และ… 
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จ. การจัดทาํงบประมาณ 
ผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 

29 กันยายน 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 652 โครงการ งบประมาณ 
1,624,853,469บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้  

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan) ณ วันที่ 9 เมษายน 2561 

 

แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการ ที่ไดรบัจัดสรรงบประมาณเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร 

 
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan) ณ วันที่ 9 เมษายน 2561 
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1.ยทุธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ

2.ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาการศกึษา

3.ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาการเกษตร

4.ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาสงัคม

5.ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาสาธารณสขุ

6.ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื �นฐาน

7.ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาการทอ่งเที�ยว  ศาสนา-วัฒนธรรม… 

8.ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการบ้านเมืองที�ดี

9.ยทุธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภยัในชวิีตและทรัพย์สิน

10.ยทุธศาสตร์ด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ�งแวดล้อม โครงการ

โครงการ

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 
1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ 1 200,000.00 
2.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 79 439,562,659.00 
3.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 5 1,450,000.00 
4.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 29 49,540,750.00 
5.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 19 31,450,960.00 
6.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 456 861,082,500.00 
7.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยวศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

13 39,820,000.00 

8.ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 37 183,446,600.00 
9.ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 3 4,500,000.00 
10.ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

10 13,800,000.00 

รวม 652 1,624,853,469.00 
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แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการ ที่ไดรบัจัดสรรงบประมาณเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร 

 
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan) ณ วันที่ 9 เมษายน 2561 

ฉ. ผลการดําเนินงานอื่น ๆ 
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ไดดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ ป 2561 

ในเขตพื้นที่โดยไดรับความรวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนใน
พื้นที่ จนโครงการตาง ๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง 
โดยมีผลการดําเนินงานตามนโยบาย ครบทั้ง 10 ดาน 

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด 
1) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
2) รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
3) ประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอทุกอําเภอ 
4) เลขานุการคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอทุกอําเภอ 
5) หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา 
6) ทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา 
7) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา 
8) นายวิสูตร เจริญสันธิ์ ส.อบจ.นครราชสีมา 
9) นายกลวัชร อึ้งสวัสดิ์ ส.อบจ.นครราชสีมา 
10) นางสาวรัชฎา ใจกลา ส.อบจ.นครราชสีมา 
11) นางอรอนงค ธนสุนทรสุทธิ์ ส.อบจ.นครราชสีมา  
12) นายพิเชฎฐ ชัยศรี   ส.อบจ.นครราชสีมา 
13) ประธานหอการคาจังหวัดนครราชสีมาหรือผูแทน 
14) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาหรือผูแทน 
15) ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

0.00 500,000,000.00 1,000,000,000.00

1.ยทุธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ

2.ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาการศกึษา

3.ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาการเกษตร

4.ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาสงัคม

5.ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาสาธารณสขุ

6.ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื �นฐาน

7.ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาการทอ่งเที�ยว  ศาสนา-วัฒนธรรม… 

8.ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการบ้านเมืองที�ดี

9.ยทุธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภยัในชวิีตและทรัพย์สิน

10.ยทุธศาสตร์ด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และ… 

งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ

งบประมาณ… 
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16) หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา 
17) หัวหนากลุมงานสงเสริมและพัฒนาทองถิ่นสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา  
18) ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
19) หัวหนาฝายนโยบายและแผน กองแผนและงบประมาณ 
20) นางพิจิตรา  ปดตาฝาย นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 
1) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
2) รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ทุกคน 
3) นางสาวรัชฏา  ใจกลา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
4) นายมนัส   ศรีบงกช  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
5) นายโกวิทย  เลาวัณยศิริ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
6) นายมุข   วงษชวลิตกุล  ผูทรงคุณวุฒิ 
7) ร.ต.สุรศักด์ิ   พลปถพี  ผูทรงคุณวุฒิ 
8) นายวีระชัย  ศรีโอษฐ  ผูทรงคุณวุฒิ 
9) ทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ผูแทนภาคราชการ 
10) เกษตรจังหวัดนครราชสีมา  ผูแทนภาคราชการ 
11) หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนครราชสีมา  ผูแทนภาคราชการ 
12) นายสนั่น  วิมลญาณ  ผูแทนประชาคมทองถิ่น 
13) นายประภาส  แกกลาง  ผูแทนประชาคมทองถิ่น 
14) นายเฉลิมพร  หนูแกว  ผูแทนประชาคมทองถิ่น 
15) นางเบญญาภา  สุจิรภัทร  แทนประชาคมทองถิ่น 
16) พ.ต.ท.ทองพูน  ศรีสูงเนิน  ผูแทนประชาคมทองถิ่น 
17) นายวุฒิพร  ฟกกระโทก  ผูแทนประชาคมทองถิ่น 
18) ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา   
19) ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ   

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
1) ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
2) รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา (ทุกคน) 
3) หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
4) ผูอํานวยการสํานักการคลัง 
5) ผูอํานวยการสํานักการชาง 
6) ผูอํานวยการสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7) ผูอํานวยการกองสาธารณสุข 
8) ผูอํานวยการกองกิจการสภา 
9) ผูอํานวยการกองสงเสริมคุณภาพชีวิต 
10) ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ 
11) หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
12) ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
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13) นางสาววิลัยวัลย ธงสันเทียะ ผูแทนประชาคมทองถิ่น 
14) นางวัชรี   ปรัชญานุสรณ ผูแทนประชาคมทองถิ่น 
15) นายจรูญ   วังงาม ผูแทนประชาคมทองถิ่น 
16) หัวหนาฝายนโยบายและแผน 

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกทานหรือสวนราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงคจะ
เสนอความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สามารถ
ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา หรือแจงผานผูบริหารองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อจะไดพิจารณาการวางแผนและปรับปรุงการดําเนินการตอบสนองความ
ตองการของประชาชนในพื้นที่ในระยะตอไป 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

      ประกาศ  ณ  วันที่ 25  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2561 
      

                                                              
        (นายกิตติ  เชาวดี) 
                       รองนายกองคการบริหารสวนจงัหวัด ปฏิบตัิราชการแทน 
                                                           นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสมีา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



292 
 

 

 
 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
เรื่อง  ผลคะแนนประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๔)  

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  
************** 

 

   อาศัยอํานาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย    วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙  หมวด ๖ การติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา ขอ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ 
และ ขอ ๓๑ เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตามความเหมาะสม  ซึ่งไดกําหนดแบบ                        
ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนทองถิ่นดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว และเปนสวน
หนึ่ ง ของการติ ดตามประ เมิ นผลแผนพัฒนาใหแล วเ สร็ จภายใน ๖๐ วัน  นับแตวันที่ป ระกาศ                                      
ใชงบประมาณรายจาย 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา    
ไดติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาสี่ป   (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๔)                            
ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สรุปผลคะแนนประเมินได ๘๓.๗๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม  
๑๐๐  คะแนน  (ตามเอกสารที่แนบ)    

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่   6   พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                                                               
(นายชัยยงค  ฮมภิรมย) 

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
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แนวทางการพิจาณาการตดิตามและประเมินผลโครงการ 

เพือ่ความสอดคลองแผนพฒันาสีป่ขององคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ประเด็นการพิจารณา 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได 

1.การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 8.75 

2.การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8.00 

3.การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 8.25 

4.แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 8.25 

5. โครงการพัฒนา  ประกอบดวย 60 50.50 

  5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 4.25 

  5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 4.38 

  5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง 5 4.38 

  5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 5 4.38 

  5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ                            
  และสังคมแหงชาติ 

5 4.25 

  5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐ 5 4.25 

  5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 5 4.25 

  5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใตหลักประชารัฐ 

5 3.88 

  5.9 งบประมาณมีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 4.00 

  5.10 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ 5 4.25 

  5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ 5 4.13 

  5.12 ผลที่ที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 5 4.13 

รวม 100 83.75 
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ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

เรื่อง ผลคะแนนการประเมินผลแผนยุทธศาสตรเพือ่ความสอดคลองแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  

************** 
 

   อาศัยอํานาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย    วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ หมวด ๖ การติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา ขอ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ 
และ ขอ ๓๑ เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตามความเหมาะสม ซึ่งไดกําหนดแบบ                        
ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนทองถิ่นดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว และเปนสวน
หนึ่ ง ของการติ ดตามประ เมิ นผลแผนพัฒนาใหแล วเ สร็ จภายใน ๖๐ วัน  นับแตวันที่ป ระกาศ                                      
ใชงบประมาณรายจาย 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา    
ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๔) เพื่อความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สรุปผลคะแนนประเมินได ๘๒.๗๓ คะแนน 
จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน(ตามเอกสารที่แนบ)   

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่  6  พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                                                               
(นายชัยยงค  ฮมภิรมย) 

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
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แนวทางการพิจาณาการตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

เพือ่ความสอดคลองของแผนพฒันาทองถิ่นสี่ป ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได 
1.ขอมูลสภาพทั่วไป และขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 20 16.98 

2.การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 12.13 

3.ยุทธศาสตรประกอบดวย 65 53.63 

  3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 10 8.25 

  3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 10 8.50 

  3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด 10 8.25 

  3.4 วิสัยทัศน 5 4.25 

  3.5 พันธกจิ 5 4.13 

  3.6 เปาประสงคของแตประเด็นยุทธศาสตร 5 4.00 

  3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 5 4.00 

  3.8 แผนงาน 5 4.00 

  3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 4.13 

  3.10 ผลผลิต /โครงการ 5 4.13 

รวม 100 82.73 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดทําแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ 

……………….. 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสาน

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๖ใหเปนปจจุบัน 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา๕มาตรา๑๖และมาตรา๑๗แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผน

และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไวดังนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๖บรรดาระเบียบขอบังคับหรือคําสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ให
ใชระเบียบนี้แทน 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวาองคการบริหารสวนจังหวัดเทศบาลเมืองพัทยา

องคการบริหารสวนตําบลและองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งยกเวนกรุงเทพมหานคร 
“สภาทองถิ่น” หมายความวาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสภาเทศบาลสภาเมืองพัทยา

สภาองคการบริหารสวนตําบลและสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
“คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น” หมายความวาคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวน

จังหวัดคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลคณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยาคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลและคณะกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น” หมายความวาคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเมืองพัทยาคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น” หมายความวาคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันา
เทศบาลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยาคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“อําเภอ” หมายความรวมถึงกิ่งอําเภอดวย 
“ผูบริหารทองถิ่น” หมายความวานายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
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“สมาชิกสภาทองถิ่น” หมายความวาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสมาชิกสภา
เทศบาลสมาชิกสภาเมืองพัทยาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“นายอําเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอดวย 
“ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวาปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

ปลัดเทศบาลปลัดเมืองพัทยาปลัดองคการบริหารสวนตําบลและปลัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้ง 

“หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทําแผน” หมายความวาผูอํานวยการกองแผนและ
งบประมาณผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงานหัวหนากองวิชาการและแผนหัวหนางานวิเคราะหนโยบาย 
และแผนหัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหรือผูปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกันกับตําแหนงดังกลาว 

“พนักงานสวนทองถิ่น” หมายความวาขาราชการสวนจังหวัดพนักงานเทศบาลพนักงานเมือง
พัทยาพนักงานสวนตําบลและพนักงานหรือขาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“แผนพัฒนา” หมายความรวมถึงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป 
“แผนยุทธศาสตรการพัฒนา” หมายความวาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศนพันธกิจและจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติแผนการบริหารราชการแผนดินยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอําเภอและแผนชุมชน 

“แผนพัฒนาสามป” หมายความวาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ
พัฒนาที่จัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละปซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลา
สามปโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป 
  “แผนการดําเนินงาน” หมายความวาแผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
แสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น 

“โครงการพัฒนา” หมายความวาโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและดําเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่กําหนดไว 

“การแกไข” หมายความวาการแกไขขอผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการดําเนินงานให
ถูกตองโดยไมทําใหวัตถุประสงคและสาระสําคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป 

“การเพิ่มเติม” หมายความวาการเพิ่มเติมแผนงานโครงการที่ไมมีอยูในแผนพัฒนาสามปให
ปรากฏไวในแผนพัฒนาสามป 

“การเปลี่ยนแปลง” หมายความวาการทําใหวัตถุประสงคและสาระสําคัญของแผนพัฒนา
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

ขอ ๕ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้และใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัย
ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้และใหมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการให
เปนไปตามระเบียบนี้ได 
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ในกรณีที่มีเหตุจําเปนใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเวนหรือผอนผันการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในเขตจังหวัดแลวรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบภายในสิบ
หาวันนับแตวันที่ยกเวนหรือผอนผัน 

ขอ ๖ การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองสอดคลองกับระเบียบวาดวย
การประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หมวด๑ 
องคกรจัดทําแผนพัฒนา 

…………….. 
     ขอ ๗ องคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบดวย 

(๑) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

     ขอ ๘ ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นประกอบดวย 
(๑) ผูบริหารทองถิ่นประธานกรรมการ 
(๒) รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นทุกคนกรรมการ 
(๓) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคนกรรมการ 
(๔) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคนกรรมการ 
(๕) ผูแทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ 
    ที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนไมนอยกวาสามคนกรรมการ 
(๖) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่น 
    คัดเลือกจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหกคนกรรมการ 
(๗) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นกรรมการและเลขานุการ 
(๘) หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทําแผนผูชวยเลขานุการ 
กรรมการตามขอ๘ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจ

ไดรับการคัดเลือกอีกได 
     ขอ ๙ ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้ งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

ประกอบดวย 
(๑) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นประธานกรรมการ 
(๒) หัวหนาสวนการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกรรมการ 
(๓) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคนกรรมการ 
(๔) หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทําแผนกรรมการและเลขานุการ 
(๕) เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่ผูบรหิารทองถิ่น

มอบหมายผูชวยเลขานุการ 
        กรรมการตามขอ๙ (๓) ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 
      ขอ ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

(๑) กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถิ่นโดยพิจารณาจาก 
     (๑.๑) อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยเฉพาะอํานาจหนาที่ที่มี 

ผลกระทบตอประโยชนสุขของประชาชนเชนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยการผังเมือง 
     (๑.๒) ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 
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     (๑.๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศกลุมจังหวัดและจังหวัดโดยใหเนนดําเนินการใน
ยุทธศาสตรที่สําคัญและมีผลตอประชาชนโดยตรงเชนการแกไขปญหาความยากจนการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด 

     (๑.๔) กรอบนโยบายทิศทางแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน        
เขตจังหวัด 
       (๑.๕) นโยบายของผูบริหารทองถิ่นที่แถลงตอสภาทองถิ่น 

     (๑.๖) แผนชุมชน 
ในการนําประเด็นขางตนมาจัดทําแผนพัฒนาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นคํานึงถึงสถานะ

ทางการคลังของทองถิ่นและความจําเปนเรงดวนที่ตองดําเนินการมาประกอบการพิจารณาดวย 
(๒) รวมจัดทํารางแผนพัฒนาเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแกไขปญหาเกี่ยวกับการ

จัดทํารางแผนพัฒนา 
ในการจัดทํารางแผนพัฒนาใหเทศบาลเมืองพัทยาองคการบริหารสวนตําบลและองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งนําปญหาความตองการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะ
ดําเนินการเองไดมาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนาแตหากเกินศักยภาพของเทศบาลเมืองพัทยาองคการบรหิาร
สวนตําบลและองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งใหเสนอปญหาความตองการไปยังองคการ
บริหารสวนจังหวัดและใหองคการบริหารสวนจังหวัดนํามาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนาขององคการบริหาร
สวนจังหวัดตามอํานาจหนาที่ 

(๓) พิจารณารางแผนพัฒนาและรางแผนการดําเนินงาน 
(๔) ใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตามขอ๑๙ (๒) 
(๕) พิจารณาใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๖) แตงตั้งที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอื่นเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่ 

เห็นสมควร 
(๗) ในกรณีองคการบริหารสวนตําบลใหคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลมี

หนาที่ประสานกับประชาคมหมูบานในการรวบรวมวิเคราะหปญหาความตองการของประชาชนในทองถิ่นและ
จัดทําเปนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดวย 

      ขอ ๑๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นมีหนาที่จัดทํารางแผนพัฒนาให 
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นกําหนดจัดทํารางแผนการดําเนินงานและจดัทาํ
รางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตามขอ๑๙ (๑) 

       ขอ ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลคณะอนุกรรมการและคณะทํางานตองมีกรรมการมา
ประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดแลวแตกรณีจึงจะเปนองคประชุม 

        ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุมถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

        การวินิจฉัยชี้ขาดของการประชุมใหถือเสียงขางมากกรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนนถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
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หมวด๒ 
ผูทรงคุณวุฒิ 

    ขอ ๑๓ ผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติตาม (๑) และไมมีลกัษณะตองหามตาม (๒) ถึง (๗)ดังตอไปนี ้
    (๑) เปนผูมีความรูความสามารถซื่อสัตยสุจริตสามารถตรวจสอบพฤติกรรมได 
    (๒) เปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นน้ัน 
    (๓) เปนพนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 
    (๔) เปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญากับองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ที่ตนเปนกรรมการ 
    (๕) ติดยาเสพติดใหโทษ 
    (๖) เคยถูกไลออกปลดออกหรือใหออกจากราชการหนวยงานของรัฐหรือรัฐวสิาหกจิ

เพราะทุจริตตอหนาที่หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
     (๗) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกตัง้แตสองปขึ้นไปและพนโทษมายงัไม

ถึงหาปนบัถึงวันที่ไดรบัแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูทรงคุณวุฒิเวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
     ขอ ๑๔ ผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 
     ขอ ๑๕ ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้ 

(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนง 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออกโดยยื่นหนังสือตอประธานกรรมการที่ตนดํารงตําแหนง 
(๔) คณะกรรมการทีผู่ทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงอยูเห็นวามเีหตุอันควรและมีมตจิํานวนไม

นอยกวาสองในสามใหออก 
(๕) มีลักษณะตองหามตามขอ๑๓ 

หมวด๓ 
การจัดทําแผนพัฒนา 

    ขอ ๑๖ การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหดําเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดําเนินการ
ดังนี้ 
      (๑) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดประชุมประชาคมทองถิ่นสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ที่เกี่ยวของเพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่นรับทราบปญหาความตองการประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่
เกี่ยวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนํามากําหนด
แนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆและ
ขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

    (๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่รวบรวมแนวทางและขอมลู
นํามาวิเคราะหเพื่อจัดทํารางแผนยทุธศาสตรการพฒันาแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

    (๓) คณะกรรมการพฒันาทองถิ่นพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพฒันาเพื่อเสนอ
ผูบริหารทองถิ่น 

    (๔) ผูบรหิารทองถิ่นพจิารณาอนมุัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและประกาศใชแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
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    สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป 

     ขอ ๑๗ การจัดทําแผนพัฒนาสามปใหดําเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้ 
     (๑) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นรวมกับประชาคมทองถิ่นกําหนดประเด็นหลกัการ

พัฒนาใหสอดคลองกบัวิสัยทัศนพันธกจิและจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนารวมทั้ง
สอดคลองกบัปญหาความตองการของประชาคมและชุมชนโดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพฒันาจากหนวยงาน
ตางๆและขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

     (๒) คณะกรรมการสนบัสนุนการจัดทําแผนพฒันาทองถิน่รวบรวมประเด็นหลักการ
พัฒนาปญหาความตองการและขอมลูนํามาจัดทํารางแผนพฒันาสามปแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

     (๓) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพจิารณารางแผนพัฒนาสามปเพื่อเสนอผูบรหิารทองถิ่น 
     (๔) ผูบรหิารทองถิ่นพิจารณาอนุมัตริางแผนพัฒนาสามปและประกาศใชแผนพัฒนาสาม

ป 
    สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาสามปตอสภา

องคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช
แผนพัฒนาสามปตอไป 

   ขอ ๑๘ แผนพัฒนาสามปใหจัดทําและทบทวนใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายนกอนงบประมาณ
ประจําป 

   ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจขยายเวลาการจัดทําแผนพัฒนาสามปแลวรายงาน
กระทรวงมหาดไทยทราบ 

   ในกรณีของเทศบาลผูวาราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจใหนายอําเภอไดเมื่อมีการขยาย
เวลาใหแจงจังหวัดเพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ 

   สําหรับองคการบริหารสวนตําบลอํานาจของผูวาราชการจังหวัดตามวรรคสองใหเปน
อํานาจของนายอําเภอแลวแจงจังหวัดเพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ 

    ขอ ๑๙ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกจัดทําหรือรวมจัดทํา
รางแผนพัฒนาไดโดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 

    (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่จัดทํารางขอกําหนดขอบขาย
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรอืบคุคลภายนอกดําเนินการเพื่อเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น 

    (๒) คณะกรรมการพฒันาทองถิ่นพิจารณาใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบขายและ
รายละเอียดของงานแลวเสนอผูบริหารทองถิ่น 

    (๓) ผูบรหิารทองถิ่นพจิารณาอนมุัติขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงาน 
              ขอ ๒๐ ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่จัดทําหรือรวมจัดทํารางแผนพัฒนาดําเนินการตาม 
ขั้นตอนและวิธีการจัดทํารางแผนพัฒนาตามระเบียบนี้ 
 
 
 
 



302 
 

หมวด๔ 
การแกไขการเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 

     ขอ ๒๑ การแกไขแผนพัฒนาเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น 
     ขอ ๒๒ การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปใหดําเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอน

ดําเนินการดังนี้ 
     (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางแผนพัฒนาสามปที่

เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
     (๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาสามปที่ เพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น 
     (๓) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ

ประกาศใชแผนพัฒนาสามปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาสามปที่เพิม่เตมิหรอื

เปลี่ยนแปลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถิ่นจึงพจิารณาอนมุตัิ
และประกาศใชตอไป 

     ขอ ๒๓ การเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหดําเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอน
ดําเนินการดังนี้ 

     (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาที่เปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

     (2) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาที่เปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น 

ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงและประกาศใช
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง 

สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่
เปลี่ยนแปลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถิ่นจึงพจิารณาอนมุตัิ
และประกาศใชตอไป 

หมวด๕ 
การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 

    ขอ ๒๔ ใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใชแผนพัฒนาที่อนุมัติแลวและนําไปปฏิบัติรวมทั้งแจงสภา
ทองถิ่นคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการองคการบริหารสวนจังหวัดอําเภอหนวยงานทีเ่กีย่วของ
และประกาศใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศใชและปดประกาศโดย
เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

    ขอ ๒๕ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปและงบประมาณรายจายเพิ่มเติมรวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงค
ตามโครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาสามป 
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    ขอ ๒๖ การจัดทําแผนการดําเนินงานใหดําเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดําเนินการดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหนวยราชการสวนกลางสวนภูมิภาครัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆที่
ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพฒันา
ทองถิ่น 
  (๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงานแลวเสนอผูบริหารทองถิ่น
ประกาศเปนแผนการดําเนินงานทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ
เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 

    ขอ ๒๗ แผนการดําเนินงานใหจัดทําเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปงบประมาณนั้นหรือภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ตั้งงบประมาณดําเนินการหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการจากหนวยราชการสวนกลาง
สวนภูมิภาครัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆที่ตองดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
ปงบประมาณนั้น 

การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น 

หมวด๖ 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

    ขอ ๒๘ ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
ประกอบดวย 

    (๑) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน 
    (๒) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
    (๓) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
    (๔) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
    (๕) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 

    โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึง่
คนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

    กรรมการตามขอ๒๘ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 
    ขอ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

    (๑) กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    (๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ

ผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหผูบรหิารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นคณะกรรมการพฒันาทองถิ่นและประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปทัง้นี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสบิวัน 
                          (4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพือ่ชวยปฏิบัติงานตามทีเ่ห็นสมควร 

    ขอ ๓๐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวม
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไดโดยมีข้ันตอนดําเนินการดังนี ้

     (๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถิ่นจัดทํารางขอกําหนด
ขอบขายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการเพื่อเสนอผูบริหาร
ทองถิ่น 
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    (๒) ผูบรหิารทองถิ่นพจิารณาอนมุัติขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงาน 
    (๓) หนวยงานหรอืบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล 
    (๔) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการหรอืรวมดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลรายงานผลการดําเนินการซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลเพื่อประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นตอผูบริหารทองถิ่น 

    (๕) ผูบรหิารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่นคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน
อยางนอยปละหนึ่งครัง้ภายในเดือนธันวาคมของทุกปทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

ขอ ๓๑ เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อใหการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตามความเหมาะสม 

บทเฉพาะกาล 
……………… 

         ขอ ๓๒ แผนยุทธศาสตรการพัฒนาแผนพัฒนาสามปและแผนปฏิบัติการที่มีอยูเดิมกอนที่
ระเบียบนี้มีผลในการประกาศใชใหมีผลใชไดตอไป 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
 
 
 
 
 

   สมชาย  สุนทรวัฒน 
(นายสมชาย  สุนทรวัฒน) 

  รัฐมนตรีชวยวาการฯปฏิบัติราชการแทน 
      รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เลมที่ ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๑๕ ลงวันที่ ๑๗
ตุลาคม ๒๕๔๘ หนา ๔๖ – ๕๗ 
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เลม  133  ตอนพิเศษ   218  ง                     ราชกิจจานุเบกษา                       28  กันยายน  2559 

                                 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดทําแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
--------------------- 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา๕มาตรา๑๖และมาตรา๑๗แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒รัฐมนตรีวาการ กระทรวงมหาดไทย
ออกระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙”  

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหแกไขคําวา “แผนพัฒนาสามป” เปน “แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป” ในระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.  ๒๕๔๘ทุกแหง 
ขอ ๔ ใหยกเลิกบทนิยามคําวา “แผนพัฒนา” “แผนยุทธศาสตรการพัฒนา” “แผนพัฒนาสามป”  

“โครงการพัฒนา” “การเพิ่มเติม” และ“การเปลี่ยนแปลง” ในขอ๔ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘และใหใชความตอไปนี้แทน 

“แผนพัฒนา” หมายความวาแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
“แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป” หมายความวาแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดวิสัยทัศน

ประเด็นยุทธศาสตรเปาประสงคตัวชี้วัดคาเปาหมายและกลยุทธโดยสอดคลอง กับแผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดแผนพัฒนาอําเภอแผนพัฒนาตําบล
แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชนอันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทํา
ขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละปซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาและใหหมายความรวมถึงการเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

“โครงการพัฒนา” หมายความวาโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและดําเนินเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนที่กําหนดไว 

ขอ ๕ ใหยกเลิกความใน (๑) และ (๒) ของขอ๑๐ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๑) กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถิ่นโดยพิจารณาจาก 
      (ก) อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยเฉพาะอํานาจหนาที่ที่มีผลกระทบ 

ตอประโยชนสุขของประชาชนเชนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยการผังเมือง 
      (ข) ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 
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    (ค) ยุทธศาสตรการพฒันาประเทศกลุมจงัหวัดและจงัหวดัโดยใหเนนดําเนินการในยุทธศาสตรที่
สําคัญและมีผลตอประชาชนโดยตรงเชนการแกไขปญหาความยากจนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

    (ง) กรอบนโยบายทิศทางแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 
    (จ) นโยบายของผูบริหารทองถิ่นที่แถลงตอสภาทองถิ่น 
    (ฉ) แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน 
    ในการนําประเด็นขางตนมาจัดทําแผนพัฒนาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นคํานึงถึงสถานะ

ทางการคลังของทองถิ่นและความจําเปนเรงดวนที่ตองดําเนินการมาประกอบการพิจารณาดวย 
(๒) รวมจัดทํารางแผนพัฒนาเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแกไขปญหาเกี่ยวกับการจัดทําราง

แผนพัฒนา 
ในการจัดทํารางแผนพัฒนาใหองคการบริหารสวนจังหวัดเทศบาลองคการบริหารสวนตําบลเมือง

พัทยาและองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งนําปญหาความตองการจากแผนพัฒนา หมูบาน
หรือแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของหมูบานหรือชุมชนที่จะดําเนินการเองไดมาพิจารณาบรรจุไว ใน แผนพัฒนา
แตหากเกินศักยภาพ ของเทศบาลองคการบริหารสวนตําบลเมืองพัทยาและองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้งใหเสนอปญหาความตองการไปยังองคการบริหารสวนจังหวัดและใหองคการบริหารสวนจังหวัด
นํามาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดตามอํานาจหนาที่”  

ขอ ๖ ใหยกเลิกความในขอ๑๖ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ 

ขอ ๗ ใหยกเลิกความในขอ๑๗ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๑๗ การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปใหดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดประชุมประชาคมทองถิ่นสวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ

เพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่นรับทราบปญหาความตองการประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวของ
ตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพ พื้นที่เพื่อนํามากําหนดแนว
ทางการจัดทําแผน พัฒนาทองถิ่นสี่ปโดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆและขอมูลใน
แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแนวทางและขอมูลนํามาวิเคราะห
เพื่อจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

(๓) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปเพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น 
(๔) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปและประกาศใชแผนพัฒนา ทองถิ่นสี่ป 
    เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลสําหรับองคการ บริหาร

สวนตําบล ใหผูบริหารทอง ถิ่นเสนอรางแผนพัฒนา ทองถิ่นสี่ปตอสภาองคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหความ
เห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปตอไป”  

ขอ ๘ ใหยกเลิกความในขอ๑๘ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘และใหใชความตอไปนี้แทน 
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 “ขอ ๑๘ แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปกรณี เทศบาลองคการบริหารสวนตําบลเมืองพัทยาและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งใหจัดทําหรือทบทวนใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคมกอน
ปงบประมาณถัดไป 

กรณีองคการบริหารสวนจังหวัดใหจัดทําหรือทบทวนใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนกอน
ปงบประมาณถัดไป 

ใหนายอําเภอมีอํานาจขยายเวลาการจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการบริหารสวน
ตําบล 

นอกจากวรรคสามใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจขยายเวลาการจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป 

ในกรณีของเทศบาลตําบลผูวาราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจใหนายอําเภอก็ได 
ในกรณีมีการขยายเวลาการจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปตามวรรคสามวรรคสี่และวรรคหา

แลวใหจังหวัดแจงใหกระทรวงมหาดไทยทราบ”  
ขอ๙ใหยกเลิกความในขอ๒๒ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘และใหใชความตอไปนี้แทน 
“ขอ ๒๒ เพื่อประโยชนของประชาชนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไดโดยใหดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่เพิ่มเติม

หรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่เพิ่มเติม

หรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น 
(๓) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ

ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลสําหรับองคการบรหิารสวน

ตําบล ใหผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตอสภาองคการบริหาร
สวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชตอไป”  

ในกรณีแผนพัฒนา ทองถิ่นสี่ปมีระยะเวลาการใชบังคับเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันไมให
ดําเนินการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

ขอ ๑๐ ใหยกเลิกความในขอ๒๓ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ 

ขอ ๑๑ ใหยกเลิกความในขอ๒๕ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๒๕ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณรายจายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนว 
ทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไว ในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป”  

ขอ ๑๒ ใหยกเลิกความในขอ๒๗ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘และใหใชความตอไปนี้แทน 
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“ขอ ๒๗ แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใช 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ รายจายเพิ่มเติมงบประมาณจากเงินสะสมหรือไดรับแจง แผนงาน
และโครงการจากหนวยราช การสวนกลางสวนภูมิภาครัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆที่ตองดําเนินการในพื้นที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น 

การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น”  
ขอ๑๓ใหยกเลิกความใน (๓) ของขอ๒๙ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘และใหใชความตอไปนี้แทน 
“(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร

ทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพรอมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป”  

ขอ ๑๔ ใหยกเลิกความใน (๕) ของขอ๓๐ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๕) ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการ พัฒนา
ทองถิ่นพรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผย
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศ
โดยเปดเผย ไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม
ของทุกป”  

ขอ ๑๕ แผนยุทธศาสตรการพัฒนาแผนพัฒนาสามปแผนการดําเนินงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาที่มีอยูเดิมหรือดําเนินการกอนวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับใหมีผลใชบังคับได ตอไปจนกวาจะมี
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                                                            พลเอกอนุพงษ  เผาจินดา 

                                  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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                    คําสั่งองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
ที่   732/2560 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
************************* 

       เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ขอ 28 และขอ 29 จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด ประกอบดวย 

1. นายรชฎ  ดานกุล       กรรมการ 
           สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
       2. นายพิชัยศักด์ิ  ชัยศรี       กรรมการ 
          สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
       3. นายณัฎฐพัชร  อนิวัตกูลชัย       กรรมการ 
          สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
       4. นาวสาวศิริพร  ประสงคทรัพย      กรรมการ 
          ผูแทนประชาคมทองถิ่น 
       5. นายสิทธิชัย  แสนลือชา      กรรมการ 
          ผูแทนประชาคมทองถิ่น 
       6. หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา   กรรมการ 
          หัวหนาสวนราชการบริหารที่คัดเลือกกันเอง 
      7. ผูอํานวยการกองสงเสริมคุณภาพชีวิต     กรรมการ 
          หัวหนาสวนราชการบริหารที่คัดเลือกกันเอง 
       8. นายชัยยงค  ฮมภิรมย       กรรมการ 
         ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารคัดเลือก 
       9. นายประถม  กลิ่นศรีสุข      กรรมการ 
          ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารคัดเลือก 
     10. เสมียนตราจังหวัดนครราชสีมา     กรรมการ 
          ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ 
              11. หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา     กรรมการ 
          ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ 
       ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

      1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
      2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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     3. รายงานและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาเสนอตอสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบ
ในที่เปดเผยภายในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปด
ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายน และภายใน
เดือนตุลาคม ของทุกป   

     4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอื่น เพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

  ทั้งนี้  ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 

    สั่ง  ณ  วันที่  15  มีนาคม  พ.ศ. 2560 

      

รอยตรีหญิง       
                                                                          (ระนองรักษ  สุวรรณฉวี) 
     นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
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คําสั่งองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสมีา 
ที่  874/2560 

เรื่อง  แตงตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องคการบรหิารสวนจังหวัด 

************************** 

      ตามที่ไดมีคําสั่งองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ที่ 732/2560 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 
แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาไปแลว นั้น 

     เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ขอ 28 และมติการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2560 เมื่อ
วันที่  27 มีนาคม 2560 จึงแตงตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัด ดังนี้ 
  1. นายชัยยงค    ฮมภิรมย                  ประธานกรรมการ 
  2. นายพิชัยศักด์ิ  ชัยศรี            กรรมการและเลขานุการ 
  3. ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ           ผูชวยเลขานุการ 
  4. หัวหนาฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ        ผูชวยเลขานุการ 

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 

    สั่ง  ณ  วันที่ 28  มีนาคม พ.ศ. 2560 

              

        (นายกิตติ  เชาวดี) 
                           รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทน 

           นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
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ประกาศองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 

เรื่อง  แตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการดานการศึกษา 
************************** 

      ตามที่คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ไดแตงตั้ งคณะอนุกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนงาน/โครงการดานการศึกษาระดับสํานักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภายใตตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 6 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ขอ 29 (4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะทํางานเพื่อชวยงานปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร เพื่อใหอนุกรรมการไดทําหนาที่ติดตามและประเมินผล
ดานการศึกษาไปสูการปฏิบัติในระดับสํานักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และระดับสถานศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

     เพื่อใหการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการดังกลาว มีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
จึงแตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาดานการศึกษาขององคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา ประกอบดวย 
  1. นายชัยยงค   ฮมภิรมย          ประธานกรรมการ 
  2. ผูอํานวยการสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  อนุกรรมการ 
  3. ผูอํานวยการสํานักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    อนุกรรมการ 
  4. นายกิตติพิชญ  ดุงโคกกรวด           อนุกรรมการ/เลขานุการ 
  5. นายนิพิฐพนธ   มหัทธนบุญนพ              อนุกรรมการ/ผูชวยเลขานุการ 

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 

    สั่ง  ณ  วันที่  4  เมษายน  พ.ศ. 2560 

                                                               
(นายชัยยงค  ฮมภิรมย) 

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
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ตัวอยางแบบประเมิน
โครงการ 
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สวนที่ 1 :  ขอมูลทั่วไป

1.  เพศ (1)  ชาย (2)  หญิง

2.  อายุ (1)  ต่ํากวา 20 ป (2)  20 - 30  ป (3)  31 - 40  ป

(4)  41 - 50  ป (5)  51 - 60  ป (6)  มากกวา 60 ป

3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา (2)  มัธยมศึกษาตอนตน (3)  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./หรือเทียบเทา

(4) ปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเทา   (5)  ปริญญาตรี (6)  สูงกวาปริญญาตรี (7)  อื่น ๆ ระบุ...........

4. สถานะ (1) ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ  (2) ลูกจาง/พนักงานบริษัท   (3) ผูประกอบการ/เจาของธุรกิจ  

(4) คาขาย/อาชีพอิสระ  (5) นักเรียน/นักศึกษา (6) รับจางทั่วไป

(7) แมบาน/พอบาน/เกษียณ (8) เกษตรกร/ประมง     (9) วางงาน    (10) อื่น ๆ (ระบุ).........................

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาสังคม แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

สวนที่ 2 :  แบบสอบถามแสดงระดับความพึงพอใจตอโครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุทองโลกไอที ประจําป 2561

(ทําเครื่องหมาย √ ตามความคิดเห็นของทาน)   5 = มากท่ีสุด    4 = มาก    3 = ปานกลาง   2 = นอย   1 = นอยที่สุด

ที่

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

1

2

3

4

4.1 สถานที่อบรมเหมาะสม

4.2 การใหการตอนรับและบริการจากเจาหนาที่ภาพรวม

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

แบบประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุทองโลกไอที ประจําป 2561

รุน 4 วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561

ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร โรงเรียนสูงเนิน อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

*****************************

ประเด็น ระดับความคิดเห็น

3.3 ระยะเวลาในการบรรยาย

ดานกระบวนการและข้ันตอนดําเนินโครงการ

1.1 การติดตอประสานงานเขารวมโครงการ

1.2 พิธีการและขั้นตอนดําเนินโครงการ

1.3 ความเหมาะสมวัน/เวลาดําเนินโครงการ

ดานบริการ

4.3 อาหาร/เครื่องดื่ม มีใหบริการอยางเพียงพอ

สวนที่ 3 : ขอเสนอแนะอื่น ๆ

ดานเนื้อหาอบรม (วัตถุประสงคของโครงการ)

2.1 สงเสริมใหผูสูงอายุรูจักเทคโนโลยีใหม ๆ และเขาใจการใช
อินเทอรเน็ตได ในระดับใด

2.2 เปดโอกาสใหผูสูงอายุใชเวลาวางใหเปนประโยชน และนําความรูมา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ไดในระดับใด

2.3 ลดชองวางระหวางวัย ในการถายทอดความรูและประสบการณที่มี
คุณคา ของผูสูงอายุ ในระดับใด

ดานวิทยากร

3.1 วิทยากรสามารถบรรยายชัดเจนและเขาใจงาย

3.2 วิทยากรเปดโอกาสใหซักถามได
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(4)  ปริญญาตรี (5)  สูงกวาปริญญาตรี (6)  อื่น ๆ.......................................

(1)  คณะกรรมการตัดสิน (2)  ครูผูฝกสอน           (3)  นักกีฬา      (4)  ผูเขารวมชมกิจกรรมแขงขันกีฬา

(5)  นักเรียน/นักศึกษา (6)  บุคลากรที่เกี่ยวของ   (7)  ประชาชนทั่วไป (8)  อื่น ๆ ..................................

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

1

2

3

4 ดานผลผลิต

.............................................................................................................................................................................................................................................

3.2 เกณฑ/กติกาการแขงขันมีความเหมาะสม และมีมาตรฐาน

3.3 รูปแบบ วิธีการตัดการแขงขันมีความเหมาะสม

4.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูเรียน ในดานทักษะทางกีฬา

4.2 สงเสริม และสนับสนุนการแขงขันกีฬานักเรียนของ อปท.

4.3 สงเสริมเพื่อคัดเลือกใหนักเรียนเปนตัวแทนไปแขงขันกีฬานักเรียน   
     องคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับประเทศ

สวนที่ 3 ขอเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น

2.2 สถานที่จัดการแขงขันมีความพรอม และเหมาะสม

2.3 รูปแบบการจัดสถานที่แขงขันเหมาะสม

2.4 กีฬาที่จัดการแขงขันมีความหลากหลาย และนาสนใจ

2.5 อุปกรณในการซอม/แขงขันมีความพรอมและไดมาตรฐานสากล

ดานกระบวนการ

3.1 การประสานงานกอนเขารวม/ระหวางเขารวมโครงการมีความ        
     เหมาะสมในระดับใด

1.1 โครงการไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากทุกภาคสวนใหเขารวมแขงขัน

1.2 สงเสริมใหนักเรียนขององคกรปกครองทองถิ่นใชเวลาวางใหเปน      
     ประโยชน ทําใหรางกายแข็งแรง มีความรักและความสามัคคี

1.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาจัดการแขงขัน

ดานปจจัย

2.1 ความยุติธรรมในการตัดสินของคณะกรรมการ

สวนที่ 2  แบบสอบถามแสดงระดับความพึงพอใจตอโครงการสงเสริมกีฬาสูความเปนเลิศฯ
(โปรดทําเครื่องหมาย  ตามความคิดเห็นของทาน)  5 = มากที่สุด 4  = มาก 3 =  ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยที่สุด

ที่ ประเด็น
ระดับความพึงพอใจ

ดานสภาพแวดลอม

3. การศึกษา (1)  ประถมศึกษา (2)  มัธยมศึกษาตอนตน (3)  มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา

4. ตําแหนง

2. อายุ (1)  ต่ํากวา 20 ป (2)  20 - 30 ป (3)  31 - 40 ป (4)  41 - 50 ป

(5)   51 - 60 ป (6)  60 ป ขึ้นไป

โครงการสงเสริมกีฬาสูความเปนเลิศ (การแขงขันกีฬานักเรียน อปท. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ)

ในระหวางวันศุกรที่ 1  ธันวาคม 2560  ถึงวันอาทิตยที่ 10  ธันวาคม 2560

ณ จังหวัดภูเก็ต

ยุทธศาสตรที่ 2  ดานการพัฒนาการศึกษา  แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป

1. เพศ (1)  ชาย (2) หญิง
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1.  เพศ (1)  ชาย (2)  หญิง
2.  อายุ (2)  20 - 30  ป (3)  31 - 40  ป

(4)  41 - 50  ป (5)  51 - 60  ป (6)  มากกวา 60 ป
3.  การศึกษา (1) ต่ํากวาหรือไมไดเรียน (2)  ประถมศึกษา (3)  มัธยมศึกษาตอนตน

(4)  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./หรือเทียบเทา (5)  ปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเทา

(6) ปริญญาตรี (7) สูงกวาปริญญาตรี (8) อื่น ๆ ระบุ....................
4.  อาชีพหลัก (1) ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ (2)  ลูกจาง/พนักงานบริษัท (3)  ผูประกอบการ/เจาของธุรกิจ

(4) คาขาย/อาชีพอิสระ (5)  นักเรียน/นักศึกษา (6)  รับจางทั่วไป

(7) แมบาน/พอบาน/เกษียณ (8)  เกษตรกร/ประมง (9)  วางงาน (10)  อื่น ๆ (ระบุ)........................
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาสังคม (แผนงานสังคมสงเคราะห)  

ที่

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

1

2

 

สวนที่ 3  ขอเสนอแนะอื่นๆ

.............................................................................................................................................................................................................................................. 

(1)  ต่ํากวา 20 ป

สวนที่ 1   ขอมูลทั่วไป

แบบประเมิน โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2561

วันเสารที่  13  มกราคม 2561

ณ  ศูนยดาราศาสตร เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา-นครราชสีมา

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
*****************************

(ทําเครื่องหมาย √ ตามความคิดเห็นของทาน)   5 = มากท่ีสุด  4 = มาก  3 = ปานกลาง   2 = นอย   1 = นอยที่สุด

ประเด็น
ระดับความพึงพอใจ

ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ

2.3 คณะกรรมการมีความรู ความสามารถ และมีการตัดสินท่ีมีความ
ยุติธรรม ในระดับใด

สวนที่ 2 : แบบสอบถามแสดงระดับความพึงพอใจตอโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2561 (ประกวดแดนเซอร)

2.4 เจาหนาที่ใหบริการตอผูเขาชม/ผูรวมกิจกรรมเหมือนกันทุกรายโดย
ไมเลือกปฏิบัติ ในระดับใด

1.1 การประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมประกวดแดนเซอรอยางทั่วถึง 
และชัดเจน ในระดับใด

1.2 สถานที่จัดการประกวดมีความพรอม และสะดวกตอการเดิน
ทางเขามาชมกิจกรรม ในระดับใด

1.3 รูปแบบการจัดการประกวดแดนเซอรมีขั้นตอน พิธีการและกติกา
ชัดเจน ในระดับใด

1.4 ความเหมาะสมของระยะเวลาการประกวดแดนเซอร ในระดับใด

1.5 รางวัลการประกวดแขงขันมีความเหมาะสม ในระดับใด

ดานเจาหนาที่/บุคลากรผูใหบริการ

2.2 เจาหนาที่มีความเอาใจใส กระตือรือรน มีความพรอมในการ
ใหบริการและประสานงานระหวางดําเนินกิจกรรมประกวด ในระดับใด

2.1 เจาหนาที่ผูจัดการประกวดมีความสุภาพ และกิริยามารยาท
เรียบรอย เปนมิตรกับผูเขาชมงาน/ผูรวมกิจกรรม ในระดับใด

ประกวดแดนเซอร์
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สวนที่ 1 :  ขอมูลทั่วไป

1. เพศ (1)  ชาย (2)  หญิง

2. อายุ (1)  ต่ํากวา 20 ป (2)  20 - 30  ป (3)  31 - 40  ป

(4)  41 - 50  ป (5)  51 - 60  ป (6)  มากกวา 60 ป

3. การศึกษา (1)  ประถมศึกษา (2)  มัธยมศึกษาตอนตน       (3)  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./หรือเทียบเทา

(4) ปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเทา (5)  ปริญญาตรี (6)  สูงกวาปริญญาตรี    (7)  อื่น ๆ ระบุ................

4. อาชีพหลัก (1)  รับราชการ (2)  เอกชน / รัฐวิสาหกิจ (3)  คาขาย ธุรกิจสวนตัว

(4)  รับจาง (5)  นักเรียน/นักศึกษา (6)  เกษตรกร      (7)  อื่น ๆ (ระบุ).....................

                  (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

สวนที่ 2 :  ขอมูลความพึงพอใจตอโครงการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย
(โปรดกาเครื่องหมาย √ ตามความคิดเห็นของทาน) ( 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยที่สุด )

ที่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด

1 สภาพทั่วไปในการจัดงาน

 1. สถานที่จัดงานกิจกรรมมีความเหมาะสม

 

3. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดงาน

 

2

   

สวนที่ 3 : ขอเสนอแนะและอื่น ๆ

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

4. การจราจรและสถานที่จอดรถ

กิจกรรมของโครงการ

1. การตกแตงสถานที่จัดงาน

2. การจัดงานเปนการสงเสริมและพัฒนาใหอําเภอพิมายเปน
แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมา

3. กิจกรรมภายในงานสงเสริมการมีสวนรวมทุกภาคสวน  
รวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ และรวมอนุรักษภูมิปญญา
ทองถิ่น4. สงเสริมการทองเที่ยว สรางงานสรางรายไดประชาชน และ
กระตุนเศรษฐกิจภายในจังหวัดนครราชสีมา

 แบบประเมิน โครงการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย

วันที่ 8-12 พฤศจิกายน  2560

ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตรพิมายและลํานํ้าจักราช อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

*****************************

ประเด็น

2. การประชาสัมพันธการจัดงาน

ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
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เอกสารอางอิง 
 รองศาสตราจารย ดร.บุญชม  ศรีสะอาด “การวิจัยเบื้องตน” ฉบับปรับปรุงใหม พิมพครั้งที่ 8 , 

ตุลาคม 2553   
 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  

 กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา “คูมือการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น” เมษายน 2547 

 ศาสตราจารย ดร.สิน  พันธุพินิจ “เทคนิคการวางแผนและประเมินผลโครงการ.” มิถุนายน 
2555 

 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น รวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร “คูมือการติดตามและ
ประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติของ อปท.” 2548 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 กันยายน 2559 

 หนังสือดวนที่สุด ที่  นม 0023.3/24334 ลงวันที่  5 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ลง
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

 คําสั่งองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ที่ 732/2560 เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 

 คําสั่งองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ที่ 874/2560 เรื่อง แตงตั้งประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 

 ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม
ประเมินผล แผนงาน/โครงการดานการศึกษา ลงวันที่ 4 เมษายน 2558 

 ดร.สุริยะ หินเมืองเกา  เอกสารประกอบการบรรยาย “หลักสูตรการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (2561-2564) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม 
พ.ศ.2561 ”,สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มีนาคม  2561 
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คณะที่ปรึกษา 
 1. รอยตรีหญิง  ระนองรักษ  สุวรรณฉวี   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
 2. นายกิตติ      เชาวนดี   รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

3. นายอนุวัฒน  คณาจันทร         รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
4. นายนพดล    เนียมสูงเนิน  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

 5. นายอุทัย      มิ่งขวัญ   รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
 6. นางเพลินพิศ  สุนทรพุทธศาสน  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
 7. นางบุญสิตา   ขันธะวินะหุ  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
คณะกรรมการและผูจัดทํา 

1. นายชัยยงค   ฮมภิรมย           ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารคัดเลือก                   ประธานกรรมการ 
2. นายรชฎ       ดานกุล           สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  กรรมการ 
3. นายณัฏฐพัชร  อนิวัตกูลชัย     สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา   กรรมการ   
4. นางสาวศิริพร   ประสงคทรัพย ผูแทนประชาคมทองถิ่น     กรรมการ 
5. นายสิทธิชัย      แสนลือชา       ผูแทนประชาคมทองถิ่น     กรรมการ 
6. นายประถม      กลิ่นศรีสุข       ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารคัดเลือก    กรรมการ 
7. นางสุกัญญา     สรอยแสง        ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ    กรรมการ 
8. นายอัสนีย       เชาววาทิน       ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ     กรรมการ 
9. นายรังสิยา      นุทกิจ            ผูอํานวยการกองสงเสริมคุณภาพชีวิต   กรรมการ 
10. นายจิรยุทธ    อาสาเสน        หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด          กรรมการ 
11. นายพิชัยศักด์ิ   ชัยศรี          สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครราชสีมา   กรรมการ       

    และเลขานุการ                   
12. นายชัยเกียรติ  เกษรบัวทอง ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ     ผูชวยเลขานุการ 
13. นางวรรณภา   นวลฉิมพลี หัวหนาฝายตรวจติดตามและประเมินผลฯ      ผูชวยเลขานุการ 
14. นายกิตติพิชญ  ดุงโคกกรวด นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
15. นางสาวภัคนันท ศรีชํานาญ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
16. นางสาวเจนจิรา    สุคําภา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
17. นางณัฐชยา    นรินทรนอก นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
18. นางรัตนา       โพธ์ินอก เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
19. นางวิลาวัณย    นนทแสง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
20. นางสาวพัชมน  เจริญสุข ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
21. นายกฤษดา   กันตยาสกุล      พนักงานจางทั่วไป 
22. เจาหนาที่กองแผนและงบประมาณทุกทาน 

 
 
 
 




