


 

 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

เรื่อง  รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

************** 

          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2548 หมวด 6 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ขอ 29 (3) แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561          

ขอ 12  (3)  “รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอ

ผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้ง

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบ

หาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว  และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา

สามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป” 

          องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ไดดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตามประเมิน

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียบรอยแลว 

 จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   23  เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 
    

           

                                                                     
                                                              (นางยลดา  หวังศุภกิจโกศล) 

                                                    นายกองคการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 การบริหารงานที่ประสบความสำเร็จนั้น สวนหนึ่งมาจาก

กระบวนการในการนำเทคนิคมาใช  เพื่อใหสำเร็จตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่กำหนดไว การติดตามและประเมินผล เปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการบริหาร ที่มีความสำคัญ  คือการตรวจติดตามความกาวหนา

ในการปฏิบัติงานและประเมินความสำเร็จ ซึ่ งอาจจะนำไปสูการ

ดำเนินการแกไขปรับปรุงรวมกัน หรือเพื่อใหทราบถึงประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของระบบงานวาอยูในระดับที่ เหมาะสมสอดคลองกับ

สถานการณปจจุบันเพียงใด 

 การติดตามและประเมินผลนับวามีความสำคัญอยางยิ่ง 

เนื่องจาก การติดตามและประเมินผลเปนการประเมินผลงานการปฏิบัติ

ของปที่ผานมา ใหมีความสอดคลองกับแผนงาน รวมทั้งการมีสวนรวมของภาคประชาชนอยางแทจริง องคการ

บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่น  มีภาระหนาที่ที่จะตองใหการบริการแก

ประชาชน จึงจำเปนที่จะตองมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อใชเปรียบเทียบและวัดถึงประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลของการดำเนินการในดานตาง ๆ 

  ดังนั้น การตรวจติดตามและประเมินผล ถือไดวาเปนเครื่องมือที่จำเปนในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู โดยที่ “การติดตาม” (Tracing) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึง่ถกู

ออกแบบมาเพื่อใหไดขอมูลปอนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปญหาที่กำลังเผชิญอยูและ

ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไมมีระบบติดตามโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการ

ดำเนินงานใหสำเร็จ คาใชจายในโครงการสูงเกินกวาที่กำหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไดรับประโยชน

หรือไดรับนอยกวาที่ควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบ

ความเขมแข็งในการปฏิบัติงานภายในหนวยงาน หรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจาก

โครงการ 

  ทายนี้ ดิฉันหวังเปนอยางยิ่งวา การตรวจติดตามและประเมินผล จะมีประโยชนและเปน

เครื่องมือสำคัญที่ชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเปนตัวบงชี้วา ผลจากการดำเนินงาน

บรรลุเปาหมายหรือไม อยางไร นำไปสูความสำเร็จตามแผนงานที่ไดกำหนดไวหรือไม อีกทั้งยังเปนการตรวจสอบ

ความสอดคลองและการใชทรัพยากร (งบประมาณ) ซึ่งผลที่ไดจากการตรวจติดตามและประเมินผล ถือเปนขอมูล

ยอนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปใชในการปรับปรุงและการตัดสินใจในอนาคตตอไป 

                                                                                      
 

       ดร.ยลดา  หวังศุภกจิโกศล 

      นายกองคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

สาสนจาก นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
 



                 
 
 
 
 
 
 

                                                

                                                        

                                                        นางยลดา หวังศุภกิจโกศล 

 นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
 

 

 

 

 

 
 

                                                        
 

               นายนรเสฏฐ ศิริโรจนกุล                                    นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล 
       รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา             รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
 

                                                                                   
 
 
 
 
                                          
  

                      นายวีระชาติ ทุงไผแหลม                              นายกมลศักด์ิ เกษเมธีการุณ 
     รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา               รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
 

                            
                                                                     
 
 
 
 
 

                      
   

                     นายวุฒิชัย วงคปญโญ             นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล 

        ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา                   รองปลัดองคการบริหาร สวนจังหวัดนครราชสีมา    

 
 

 
 
 
 

 

  

  

  



นโยบายการบริหารงาน ของ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
วิสัยทัศน  “โคราชโฉมใหม คนคุณภาพ ศูนยรวมเศรษฐกิจการคา เมืองแหงการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

พันธกิจ  “สรางคน สรางเศรษฐกิจ สรางเมืองโคราช” 

เปาหมาย “จังหวัดนครราชสีมา เมืองแหงการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

นโยบาย ภายใตหลักการ “รวมคิด รวมทำ รวมตรวจสอบ” เพื่อพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ใหมีความ

เจริญกาวหนา ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เพื่อดำรงไวซึ่ง

สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560            

ที่เชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวของกับทองถิ่น มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรการ

พัฒนากลุมจังหวัดและยุทธศาสตรจังหวัด โดยมีการบูรณาการกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และสวนราชการ

ที่เกี่ยวของ ภายใตระเบียบกฎหมาย เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และเกิด

ประโยชนสูงสุดตอประชาชนโดยรวมอยางทั่วถึง เปนธรรม และรวดเร็ว โดยไดแถลงนโยบายตอสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ไว 4 ดาน ดังนี้ 

1. นโยบายโครงการตามแนวพระราชดำริ 

1.1 สงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ เพื่อแกไขและการปองกันปญหาอุทกภัยอยางเปนระบบ

ตามแนวทางพระราชดำริ 

1.2 สงเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. นโยบายดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ สรางคนใหมีคุณภาพพัฒนาคนใหมีสุขภาวะที่ดี 

ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา รอบรู เทาทันการเปลี่ยนแปลง โดยดำเนินการ ดังนี้ 

2.1 สนับสนุน สงเสริมระบบการสาธารณสุข เพื่อเสริมสรางสุขภาพประชาชน 

2.2 พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต ผูสูงอายุ เด็ก สตรี และผูดอยโอกาส 

2.3 พัฒนาคุณภาพการศึกษา ใหครอบคลุมทุกดาน เพื่อผลิตคนที่มีคุณภาพ 

2.4 สรางอาชีพ สรางรายได ลดรายจายใหประชาชน พัฒนาวิสาหกิจในชุมชน แกไขปญหาการ

ประกอบอาชีพ 

2.5 ทำนุบำรุงศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของทองถิ่น 

2.6 สนับสนุน สงเสริม การรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

3. นโยบายดานพัฒนาเศรษฐกิจ 

จังหวัดนครราชสีมา เปนแหลงการคาการลงทุน มีเขตอุตสาหกรรม   หางสรรพสินคา   เปนศูนยกลาง 

การคา เกษตรและอาหาร มีแหลงเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ แหลงผลิตปศุสัตว มีสินคาทางการเกษตร แหลง

ทองเที่ยวที่หลากหลาย เพื่อสงเสริมใหประชาชนในจังหวัดมีศักยภาพที่เขมแข็ง จึงมีนโยบายดานเศรษฐกิจ 

ดังนี้ 

 

 



3.1 สงเสริม สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันดานเศรษฐกิจ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม 

ทองเที่ยวและบริการ ยกระดับมาตรฐานการผลิตและการพัฒนาศักยภาพดานการเกษตร       

เพิ่มปริมาณคุณภาพผลผลิต สงเสริมเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย ลดตนทุนการผลิต          

เพิ่มชองทางการตลาด สงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรและเครือขายการเกษตร 

3.2 สงเสริมการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ และพืชเศรษฐกิจสรางรายได 

3.3 บริหารจัดการน้ำ พัฒนาแหลงน้ำ ธนาคารน้ำใตดิน สรางโครงขายน้ำเพื่อการเกษตร น้ำสะอาด

เพื่อการอุปโภคบริโภค 

4. นโยบายดานการพัฒนาเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา   เปนประตูเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส   และการกระจายสินคาที่สำคัญในภูมิภาค  

มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยงไปสูจังหวัดตาง ๆ ที่ตั้งอยูในจุดยุทธศาสตรของประเทศ ไดรับความสนใจทั้งจาก

ภาครัฐ เอกชน ผูประกอบการและนักลงทุน เพื่อรองรับการพัฒนาในทุกรูปแบบ องคการบริหารสวนจังหวัด

นครราชสีมา จะพัฒนาเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก ดังนี้ 

4.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกใหครอบคลุมทั่วถึง สนับสนุน 

สงเสริมการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นเพื่ออนาคต 

4.2 บำรุง รักษา ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหไดรับการจัดการที่ดี มีคุณภาพ 

4.3 ปองกัน บรรเทาสาธารณภัย   รักษาความสงบเรียบรอยและสงเสริมศีลธรรมอันดีของประชาชน 

4.4 ประสานความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ๆ ในการพัฒนาแกไขปญหาความ

เดือดรอนของประชาชน 

4.5 สนับสนุน สงเสริมการกีฬา บำรุงสถานที่สำหรับการกีฬา การทองเที่ยวและสุขภาพ จัดใหมี

สวนสาธารณะ และสถานที่พักผอนหยอนใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  
 

 
นายชัยยงค  ฮมภิรมย 

  ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารคัดเลือก 

         ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

                                                                            
                                          

                  นายเลิศชัย  ธนประศาสน               นายสถาพร  โชติกลาง                       นายซาย ผลกระโทก 

         สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

             นครราชสีมา อำเภอสีคิ้ว  เขต 2        นครราชสีมา อำเภอโนนสูง เขต 1          นครราชสีมา อำเภอโชคชัย 
 

                             
 

                       นายสมพงศ  พิมพกลาง                    นายประถม  กลิ่นศรีสุข                   นางสาวศิริพร  ประสงคทรัพย 

                 ผูแทนประชาคมทองถิ่น                 ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารคัดเลือก                  ผูแทนประชาคมทองถิ่น 

                                            เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

                                                                              
                  นายกิตติศักดิ์  ธีระวัฒนา              นางสาวพรทิพย  จาพิมาย                   นายตวงสิทธิ์    อภิชัยบุคคล 

         หัวหนาสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา     เสมียนตราจังหวัดนครราชสีมา    รักษาการหัวหนาสำนักปลัด อบจ.นครราชสีมา 

              ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ               ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ          หัวหนาสวนราชการการบริหารคัดเลือกเอง 
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        ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม      ผูอำนวยการยุทธศาสตรและงบประมาณ       รักษาการในตำแหนง หัวหนาฝาย 

               หัวหนาสวนราชการ                            ผูชวยเลขานุการ                      ตรวจติดตามและประเมินผล 
               การบริหารคัดเลือกเอง                                                                         ผูชวยเลขานุการ 
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บทสรุปผูบริหาร 

     การบริหารงานที่ประสบความสำเร็จนั้น สวนหนึ่งมาจากความสามารถของผูบริหารในการนำ

เทคนิคและกระบวนการบรหิารมาใชบรหิารงานใหสำเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและบรรลุเปาหมายที่กำหนดไว  

การติดตามและประเมินผลเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร ซึ่งมีหลักการสำคัญ คือ การติดตาม

ความกาวหนาในการปฏิบัติงานและประเมินผลความสำเร็จของงาน อันจะนำไปสูการดำเนินการแกไขปรับปรุง

รวมกันใหบรรลุเปาหมายผูบริหาร จึงจำเปนตองมีการติดตามและประเมินผล  เพื่อใหทราบประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของระบบงานตาง ๆ ของหนวยงานวาอยูในระดับที่เหมาะสมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน

เพียงใด การติดตามและประเมินผลมักใชควบคูกัน แตความหมายของ “การติดตาม” และ “การประเมินผล” 

นั้น   มีทั้งความคลายคลึงและความแตกตางกัน เพื่อใหเขาใจตรงกันจึงกำหนดความหมายของคำทั้งสอง  ดังนี้ 

    การติดตาม (Monitoring) หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดไว 

เพื่อตัดสินใจแกไขปรับปรุงวิธีการปฏิบัติใหผลงานเปนตามแผนงานอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด  โดยมุงที่จะ

ตอบคำถามหลักวา ในการดำเนินงานนั้นไดรับทรัพยากรครบถวนหรือไม ไดปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนด

หรือไม ไดผลตรงตามที่กำหนดหรือไม ขอมูลจากการติดตามจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการเรงรัดใหงาน/

โครงการดำเนินไปตรงตามเปาหมายของแผนงานและแลวเสร็จภายในกำหนดเวลา การติดตามผล จึงตอง

ดำเนินการอยางสม่ำเสมอในหนวยงาน เพื่อเปนขอมูลยอนกลับใหตนเอง  ผูบังคับบัญชาขั้นตน ผูบังคับบัญชา

ระดับสูง ตลอดจนผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการทุกระดับ เพื่อใหคำแนะนำชวยเหลือ แกไข อำนวยความ

สะดวก ทั้งนี้ เพื่อใหการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการบรรลุเปาหมายที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ   

      

     การประเมินผล (Evaluation)  หมายถึง การตรวจสอบความกาวหนาของแผนงาน/โครงการ  

ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ วามีมากนอยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่

กำหนดขึ้น จึงเปนกระบวนการบงชี้ถึงคุณคาของแผนงาน/โครงการวา ไดผลตามวัตถุประสงคของแผนงาน/

โครงการนั้นหรือไมเพียงใด 

    วัตถุประสงคและจุดมุงหมายการประเมินโครงการ 

     การบริหารแนวใหมหรือการบริหารในระบบเปด (Open System) นั้นถือวาการประเมินผลเปน

ขั้นตอนที่สำคัญมาก ซึ่งจุดมุงหมายของการประเมินผลโครงการมีดังนี้ 

1. เพื่อสนับสนุนหรือยกเลิก การประเมินผลจะเปนเครื่องมือชวยตัดสินใจวา ควรจะยกเลิก 

โครงการหรือสนับสนุนใหมีการขยายผลตอไป โดยเฉพาะการมีโครงการใหม ๆ ยังมิไดจัดทำในรูปของโครงการ

ทดลอง (Experimental) มีโอกาสจะผิดพลาดหรือลมเหลวไดงาย ความลมเหลวของโครงการจึงมิใชความ

ลมเหลวของผูบริหารเสมอไป ดังนั้น ถาประเมินผลแลวโครงการนั้น สำเร็จตามที่กำหนดวัตถุประสงค และ

เปาหมายไวก็ควรดำเนินการตอไป แตถาประเมินผลแลวโครงการนั้นมีปญหาหรือมีผลกระทบเชิงลบมากกวาก็

ควรยกเลิกไป 
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    2. เพื่อทราบถึงความกาวหนาของการปฏิบัติงานตามโครงการ วาเปนไปตามที่กำหนดวัตถุประสงค

และเปาหมาย หรือกฎเกณฑ หรือมาตรฐานที่กำหนดไวเพียงใด 
 

    3. เพื่อปรับปรุงงาน ถานำโครงการไปปฏิบัติแลว พบวาบางโครงการไมไดเสียทั้งหมดแตก็ไมบรรลุ

วัตถุประสงคที่กำหนดไวทุกขอ  ควรนำโครงการนั้นมาปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น โดยพิจารณาวาโครงการนั้น

บกพรองในเรื่องใด เชน ขาดความรวมมือของประชาชน ขัดตอคานิยมของประชาชน ขาดการประชาสัมพันธ 

หรือสมรรถนะขององคการที่รับผิดชอบต่ำ เมื่อทราบผลของการประเมินผล เราก็จะไดปรับปรุงแกไขใหตรง

ประเด็น 

    4. เพื่อศึกษาทางเลือก (Alternative) โดยปกติในการนำโครงการไปปฏิบัตินั้น ผูบริหารโครงการ

จะพยายามแสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุด จากทางเลือกอยางนอย 2 ทางเลือก ดังนั้น การประเมินผลจะเปนการ

เปรียบเทียบทางเลือก กอนที่จะตัดสินใจเลือกทางเลือกใดปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงใหนอยลง 

         5. เพื่อขยายผล ในการนำโครงการไปปฏิบัติ  ถาไมมีการติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง  

อาจจะไมทราบถึงความสำเร็จของโครงการ แตถาประเมินผลโครงการเปนระยะสม่ำเสมอ ผลปรากฏวา

โครงการนั้น บรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดวัตถุประสงค ก็ควรจะขยายผลโครงการนั้นตอไป แตการขยายผลนั้น

มิไดหมายความวาจะขยายไปไดทุกพื้นที่ การขยายผลตองคำนึงถึงมิติของประชากร เวลา สถานที่ สถานการณ

ตาง ๆ สิ่งที่ตองคำนึงถึงคือ สิ่งที่นำไปในพื้นที่หนึ่งอาจไดผลดี แตนำไปขยายผลในพื้นที่หนึ่งอาจไมไดผล หรือ

สิ่งที่เคยทำไดผลดีในชวงเวลาหนึ่งอาจจะไมไดผลดีในอีกชวงเวลาหนึ่ง 

 คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  ไดดำเนินการตามอำนาจหนาที่ที่ไดรับแตงตั้งตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดกำหนดแนวทาง 

วิธีการและดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 

1. การติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาที่ เปนขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 2564 

2. วิธีการดำเนินการติดตามประเมินผล 

2.1 วิธีการสุมตัวอยางประเมินโครงการพัฒนา ตามแผนดำเนินงานประจำป 2564 

2.2 คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ เปนผูดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการ 

2.3 มอบหมายใหฝายเลขาหรือผูชวยเลขาเปนผูดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการที่

ดำเนินการในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 2564 เปนงบพัฒนาของ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

2.4  การติดตามประเมินผลโดยใหสถาบันหรือบุคคลภายนอกเปนผูดำเนินการติดตามประเมินผล

ในโครงการที่ใชจายงบประมาณเปนจำนวนมาก หรือโครงการที่ใชหลักทางวิชาการในการ

ติดตามประเมินผล เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง ไดมาตรฐานและเปนกลางในการประเมินผล 

 

 

 



ฃ 

 

3. เครื่องมือที่ใชในการติดตามประเมินผลโครงการ ใชแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบทางการ

และไมเปนทางการ (กลุมสนทนา) การสังเกตการณของผูประเมินโครงการ 

4. การติดตามประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ซึ่งคณะกรรมการติดตามประเมินผล

ไดแตงตั้งคณะทำงานหรือคณะอนุกรรมการดานการศึกษา  เพื่อดำเนินการติดตามประเมินผล

ยุทธศาสตรดานการศึกษาโดยตรง 

       ประโยชนของการประเมินผล 

1. ชวยทำใหการกำหนดวัตถุประสงคและมาตรฐานของการดำเนินงานมีความชัดเจน และสามารถที่ 

   จะนำไปปฏิบัติอยางไดผล 

2. ชวยใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางคุมคาหรือเกิดประโยชนเต็มที่ 

3. ชวยใหแผนงาน/โครงการบรรลุถึงวัตถุประสงคและดำเนินงานได 

4. ชวยในการแกปญหาอันเกิดจากผลกระทบของแผน/โครงการ และทำใหแผน/โครงการมีขอที่ทำให 

    เกิดความเสียหายลดนอยลง 

5. การประเมินแผน/โครงการมีสวนชวยควบคุมคุณภาพของงาน ปจจัยทุกชนิด ขอมูลนำเขา   

   กระบวนการและผลงาน 

6. การประเมินแผน/โครงการมีสวนในการสรางขวัญและกำลังใจใหผูปฏิบัติงาน เพราะการประเมิน 

   เปนการศึกษาวิเคราะห เพื่อการปรับปรุงแกไขและเสนอแนะวิธีการใหม ๆ เพื่อใชในการปฏิบัติงาน 

7. การประเมินชวยในการตัดสินใจในการบริหารโครงการ 
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สวนที่ 2 
การติดตามและประเมินยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

แบบที่ 1 การชวยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยตนเอง 

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดย

จะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนยุทธศาสตร

แลวขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
 

ประเด็นการประเมิน 

สวนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น 

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพือ่จัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น 

3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ 

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น 

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น 

6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิน่และประชาคมทองถิน่พจิารณารางแผนยทุธศาสตรการพัฒนา 

สวนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาทองถ่ิน 

7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสำคัญของทองถิ่นมาจัดทำฐานขอมูล 

8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทำแผน 

9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาทองถิ่น 

10. มีการกำหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิน่ที่สอดคลองกับศักยภาพของทองถิ่น 

11. มีการกำหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 

12. มีการกำหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 

13. มีการกำหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น 

14. มีการกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 

15. มีการกำหนดยทุธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 

16. มีการจัดทำบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร 

17. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร 

18. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร 

 

 

 



ฅ 
แบบที� � แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 

คําชี�แจง : แบบที� � เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อติดตามผลการดาํเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นภายใตแ้ผนพฒันาทอ้งถิ�น 

โดยมีกาํหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดาํเนินงาน เริ�มตั�งแต่เดือนตุลาคม ���� ถึง เดือน กนัยายน ���� 

ส่วนที� � ข้อมูลทั�วไป  :   ชื�อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

ส่วนที� � ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ�น :  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ�น 

ยุทธศาสตร์ 

ปีที� � (����) ปีที� � (����) ปีที� � (����) ปีที� � (����) ปีที� � (����) รวม 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

�.ดา้นการสานตอ่แนวทาง

พระราชดาํริ 

26 58,762,500 39 162,244,410 61 68,992,634 129 247,462,020 126 203,619,320 381 741,080,884 

�.ดา้นการพฒันาการ ศึกษา 323 635,157,882 463 942,043,918 309 619,665,559 381 716,890,096 360 564,357,698 1,836 3,478,115,153 

�.ดา้นการพฒันาการเกษตร 4 4,500,000 4 4,500,000 5 15,000,000 19 111,040,710 21 97,611,210 53 232,651,920 

�.ดา้นการพฒันาสังคม 35 80,678,070 52 106,943,060 76 170,347,810 80 172,035,310 92 155,352,980 335 685,357,230 

�.ดา้นการพฒันาสาธารณสุข 25 420,620,430 26 449,221,876 32 88,816,660 35 93,140,590 44 93,045,020 162 1,144,844,576 

�.ดา้นการพฒันาโครงสร้างพื�นฐาน 674 3,289,746,361 789 3,583,976,003 1,722 6,190,609,015 2,191 9,729,658,906 1,921 7,768,685,809 7,297 30,562,676,094 

�.ดา้นการพฒันาการท่องเที�ยวศาสนา 

วฒันธรรมประเพณี และกีฬา 

34 91,818,720 28 84,500,000 31 93,875,000 28 83,000,000 26 63,855,600 147 417,049,320 

�.ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมอืงที�ด ี 64 231,162,360 124 248,843,180 70 324,855,453 67 313,635,533 57 37,247,100 382 1,155,743,626 

�.ดา้นการรักษาความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยสิ์น 

2 14,200,000 5 16,540,040 64 46,316,240 6 26,540,040 4 46,861,200 81 150,457,520 

��.ดา้นการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 

13 18,550,000 16 22,926,275 18 28,598,000 19 29,097,945 21 23,753,000 87 122,925,220 

รวม 1,200 4,845,196,323 1,546 5,621,738,762 2,388 7,647,076,371 2,955 11,522,501,150 2,672 9,054,388,937 10,761 38,690,901,543 

หมายเหต ุ ข้อมูล ณ วันที� �� กันยายน ���� 

1. ตามหนังสือที่ มท 0810.3/ว6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซอมการดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให องคกรปกครองสวนทองถิ่นนำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ที่ดำเนินการในป 2564 มาติดตามประเมินผล 

2. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน จำนวน 13 ครั้ง เพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น จำนวน 10 ครั้ง 

    แกไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น จำนวน 6 คร้ัง



ฆ 

ขอมูลผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  

แยกตามยุทธศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จำนวน

โครงการ

ตามแผน

ยุทธศาสตร 

ป 2564 

โครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนา 

จำนวนโครงการตาม

ขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

ประจำป 2564 

รอยละของ

โครงการที่

ดำเนินการตามแผน

ยุทธศาสตร

ประจำป 2564 

1 ดานการสานตอแนวทางพระราชดำร ิ 129 13 10.08 

2 ดานการพัฒนาการศึกษา 381 165 43.31 

3 ดานการพัฒนาการเกษตร 19 3 15.79 

4 ดานการพัฒนาสังคม 80 39 48.75 

5 ดานการพัฒนาสาธารณสขุ 35 16 45.71 

6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 2,191 256 11.68 

7 ดานการพัฒนาการทองเที่ยวศาสนา 

วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
28 7 25.00 

8 ดานการบริหารจดัการบานเมืองทีด่ ี 67 18 26.87 

9 ดานการรักษาความปลอดภยัในชีวติและ

ทรัพยสิน 
6 6 100 

10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอม 
19 12 63.16 

 รวมทัง้สิน้ 2,955 535 18.10 

รายละเอียดขอมูล : ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564   

ผลสำเร็จในการบรรลุเปาหมายตามขอบัญญตัิงบประมาณรายจายประจำป คิดเปนรอยละ 18.10 ของ

โครงการ   

1. ตามหนังสือที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซอมการดำเนินการตาม 

แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การติดตามประเมินผลแผนพัฒนารอบปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ที่ดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 มาติดตามประเมินผลและใชเปนขอมูลในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

2. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น จำนวน 13 ครั้ง เพิ่มเติม 

แผนพัฒนาทองถิ่น จำนวน 10 ครั้ง แกไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น จำนวน 6 ครั้ง 

3. บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2564 จำนวน 16 ครั้ง 

4. บัญชแีกไขเปลีย่นแปลงงบประมาณรายจายประจำป 2564 จำนวน 12 ครัง้ 

  



 

ง 

แผนภูมิ 1 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานจำนวนโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาและขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2564 

 

  ขอเสนอของคณะกรรมการติดตามประเมนิผลแผนพัฒนา  

 โครงการภายใตยุทธศาสตรพัฒนาทั้ง 10 ยุทธศาสตร มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนา

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2,955 โครงการ แตการนำแผนสูการปฏิบัติหรือนำแผนพัฒนามา

ตั้งขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 535 โครงการ คิดเปนรอยละ

ความสำเร็จของแผนพัฒนา พ.ศ. 2564  (ชวงไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาสที่ 4) ไดรอยละ 18.10 เพื่อใหการ

บริหารจัดการโครงการเกิดผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาเพิ่มขึ้น เห็นควรพิจารณาโครงการในแผนพัฒนา

ประจำป พ.ศ. 2565 มาดำเนินโครงการเพิ่มขึ้น   ซึ่งเปาหมายหลักของแผนพัฒนาทองถิ่นไดเรียงลำดับ

ปญหา ความตองการ และแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนที่ผานกระบวนการประสานแผนมา

เรียบรอยแลวนั้น  



  

จ 

สวนที่ 3 
   ผลการวิเคราะหความพึงพอใจโครงการภายใตยุทธศาสตรทั้ง 10 ยุทธศาสตร  

ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
      โดยใชสถิตในการวิเคราะห อางอิงตามหลักทางวิชาการของ รศ.ดร.บญุชม  ศรีสะอาด  (ป พ.ศ. 2553 

พิมพครั้งที่ 8) เกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ยการวัดระดับความพงึพอใจของผูรวมโครงการ 

      คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หรือรอยละ 90.2-100 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับมากทีสุ่ด/ดีมาก 

      คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หรือรอยละ 70.2-90  หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับมาก/ด ี

      คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หรือรอยละ 50.2-70 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง/พอใช  

      คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หรือรอยละ 30.2-50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับนอย/นอย  

      คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หรือรอยละ 20-30 หมายถึง ระดับความพงึพอใจในระดับนอยทีสุ่ด/ควรปรบัปรุง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัด ที่ไดรับการประเมินความพงึพอใจโครงการภายใต 

ยุทธศาสตรในไตรมาสที่ 1-4 (เดอืน 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ดังนี้ 

      1. ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนาการศึกษา  จำนวน 3 โครงการ  จำนวนผูเขารวมโครงการและตอบ

แบบสอบถาม   จำนวน 2,708 คน  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจยุทธศาสตรที่ 2  มีคาเฉลี่ย 4.24   คิดเปน

รอยละ 85.40 ระดับความพึงพอใจระดับ มาก/ดี  

      2. ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาสังคม จำนวน 19 โครงการ 32 กิจกรรม จำนวนผูเขารวมโครงการและ

ตอบแบบสอบถาม จำนวน 2,164 คน สรุปผลการประเมินความพึงพอใจยุทธศาสตรที่ 4 มีคาเฉลี่ย 4.43 คิดเปน

รอยละ 88.60 ระดับความพึงพอใจระดับ มาก/ดี 

      3. ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการพัฒนาสาธารณสุข  จำนวน 2 โครงการ  1 กิจกรรม จำนวนผูเขารวมโครงการ

และตอบแบบสอบถาม จำนวน 1,163 คน สรุปผลการประเมินความพึงพอใจยุทธศาสตรที่ 5 มีคาเฉลี่ย 4.41       

คิดเปนรอยละ 86.60 ระดับความพึงพอใจระดับ มาก/ดี 

      4. ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  จำนวน 34 โครงการ จำนวนผูเขารวมโครงการและ

ตอบแบบสอบถาม จำนวน 191 คน สรุปผลการประเมินความพึงพอใจยุทธศาสตรที่ 6 มีคาเฉลี่ย 4.48 คิดเปน  

รอยละ 89.60 ระดับความพึงพอใจระดับ มาก/ดี 

      5. ยุทธศาสตรที่  7 ดานการพัฒนาการทองเที่ยว  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  จำนวน            

1 โครงการจำนวนผูเขารวมโครงการและตอบแบบสอบถาม จำนวน 246 คน สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

ยุทธศาสตรที่ 7  มีคาเฉลี่ย 4.49 คิดเปนรอยละ 89.80  ระดับความพึงพอใจระดับ มาก/ดี 

      6. ยุทธศาสตรที่ 8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี จำนวน 13 โครงการ 2 กิจกรรมจำนวนผูเขารวม

โครงการและตอบแบบสอบถาม จำนวน 4,000 คน สรุปผลการประเมินความพึงพอใจยุทธศาสตรที่ 8 มีคาเฉลี่ย 

 4.55 คิดเปนรอยละ 89.60 ระดับความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด/ดีมาก 
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      7. ยุทธศาสตรที่ 9 ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  จำนวน  1  โครงการ  จำนวนผูเขา 

รวมโครงการและตอบแบบสอบถาม  จำนวน 568 คน  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจยุทธศาสตรที่ 9 มี

คาเฉลี่ย 4.31  คิดเปนรอยละ 86.20  ระดับความพึงพอใจระดับ มาก/ดี 

      8. ยุทธศาสตรที่ 10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จำนวน 2 โครงการ จำนวน 

ผูเขารวมโครงการและตอบแบบสอบถาม จำนวน 500  คน สรุปผลการประเมินความพึงพอใจยุทธศาสตรที่ 10 

 มีคาเฉลี่ย 4.53 คิดเปนรอยละ 90.60 ระดับความพึงพอใจระดับ มากที่สุด/ดีมาก 
 

ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง  จำนวนกลุมตัวอยาง 

(คน)  

รอยละ 

1 เพศ   
  ชาย 5,770 39.91 

  หญิง 8,687 60.09 

 รวม 14,457 100.00 

2 อาย ุ     

  อายตุ่ำกวา 20 ป 1,734 11.99 

  อายุ 20 - 30 ป 1,537 10.63 

  อายุ 31 - 40 ป 3,055 21.13 

  อาย ุ41 - 50 ป 3,676 25.43 

  อายุ 51 - 60 ป 2,686 18.58 

  อายมุากกวา 60 ป 1,769 12.24 

 รวม 14,457 100.00 

3 ระดับการศึกษา   

   ต่ำกวาประถมศกึษา 365 2.52 

   ประถมศึกษา 2,504 17.32 

   มัธยมศึกษาตอนตน 1,989 13.76 

   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.หรือเทียบเทา 2,760 19.09 

   ปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเทา 621 4.30 

   ปริญญาตร ี 3,929 27.18 

   สงูกวาปรญิญาตร ี 2,114 14.62 

   อื่น ๆ 175 1.21 

 รวม 14,457 100.00 

 



                          ช 
 

ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง  จำนวนกลุมตัวอยาง 

(คน)  

รอยละ 

4 กลุมเปาหมาย (อาชีพ)     

   ขาราชการ/ รฐัวิสาหกิจ 6,290 43.51 

   ลูกจาง /พนกังานบริษัท 1,149 7.95 

   ผูประกอบการ/เจาของธุรกิจ 297 2.05 

   คาขาย อาชีพอิสระ 586 4.05 

   นักเรียน/นักศึกษา 1,689 11.68 

   รับจางทั่วไป 854 5.91 

   แมบาน/พอบาน/เกษยีณ 957 6.62 

   เกษตรกร/ประมง 2,229 15.42 

   วางงาน 302 2.09 

   อื่น ๆ 104 0.72 

 รวม 14,457     100.00 
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แผนภูมิ   ผลการประเมนิความพึงพอใจโครงการภายใตยทุธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัด

นครราชสีมา ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 

สรุปผลการวิเคราะหความพึงพอใจโครงการภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวน

จังหวัดนครราชสีมา  แสดงวา ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา ผูเขารวมโครงการและตอบแบบประเมิน  

มีความพึงพอใจโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น ทั้ง 10 ยุทธศาสตร อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.43)  คิดเปน

รอยละ 88.60 เมื่อรวมเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  มีความพึงพอใจในภาพรวม    คิดเปน

รอยละ 87.80  จากการวิเคราะหเปนรายยุทธศาสตร   โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยมากที่สุด และรองลงมา       

3 ลำดับ คือ  ยุทธศาสตรที่ 8 ดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  (คาเฉลี่ย 4.55) คิดเปนรอยละ 91 และ

รองลงมา คือ ยุทธศาสตรที่ 10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (คาเฉลี่ย 4.53)       

คิดเปนรอยละ 90.60 และยุทธศาสตรที่ 7 ดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและ

กีฬา  (คาเฉลี่ย 4.49) คิดเปนรอยละ 89.80 
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สวนที่ 4 
สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

 

1.สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในภาพรวม  

  1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร (ขอมูล ณ 30 กันยายน 2564) 

ตามหนังสือที่ มท 0810.3/ว6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซอมการดำเนินการตาม

แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

- การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นนำแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ที่ดำเนินการในป 2564 มาติดตามประเมินผล และนำ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) มาใชเปนขอมลูในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

  1.1.1 ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดำริ โครงการในแผนพัฒนา จำนวน  129              

โครงการ งบประมาณ 247,462,020 บาท โครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย/ใบโอนงบประมาณ 

จำนวน 13  โครงการ งบประมาณ  6,624,000 บาท 

  1.1.2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา  โครงการในแผนพัฒนา จำนวน 381    

โครงการ  งบประมาณ 716,890,096 บาท โครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย/ใบโอนงบประมาณ 

จำนวน  165   โครงการ งบประมาณ 410,332,858 บาท 

  1.1.3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร โครงการในแผนพัฒนา จำนวน 19  โครงการ   

งบประมาณ 111,040,710 บาท โครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย/ใบโอนงบประมาณ จำนวน   

3 โครงการ งบประมาณ - บาท 

  1.1.4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม โครงการในแผนพัฒนา จำนวน 80  โครงการ   

งบประมาณ  172,035,310 บาท โครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย/ใบโอนงบประมาณ จำนวน 

39  โครงการ งบประมาณ 13,494,745 บาท 

  1.1.5 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข โครงการในแผนพัฒนา จำนวน 35  

โครงการ   งบประมาณ 93,140,590 บาท โครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย/ใบโอนงบประมาณ 

จำนวน 16 โครงการ งบประมาณ 1,328,026 บาท 

  1.1.6 ยุทธศาสตรดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน โครงการในแผนพัฒนา จำนวน 2,191 

โครงการ  งบประมาณ 9,729,658,906 บาท  โครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย/ใบโอน

งบประมาณ จำนวน   256 โครงการ งบประมาณ  458,509,658 บาท 

  1.1.7 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

โครงการในแผนพัฒนา จำนวน 28 โครงการ งบประมาณ 83,000,000 บาท โครงการตามขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย/ใบโอนงบประมาณ จำนวน 7 โครงการ งบประมาณ 466,500 บาท 
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  1.1.8 ยุทธศาสตรดานการบริหารจดัการบานเมืองที่ดี โครงการในแผนพัฒนา จำนวน  67          

โครงการ งบประมาณ 313,635,533 บาท  โครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย/ใบโอนงบประมาณ 

จำนวน  18  โครงการ งบประมาณ  674,979 บาท       

  1.1.9 ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โครงการใน

แผนพัฒนา จำนวน 6  โครงการ  งบประมาณ 26,540,040 บาท โครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ

รายจาย/ใบโอนงบประมาณ จำนวน  6 โครงการ งบประมาณ  688,440 บาท       

          1.1.10 ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม โครงการใน

แผนพัฒนา จำนวน  19 โครงการ งบประมาณ 29,097,945 บาท  โครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ

รายจาย/ใบโอนงบประมาณ จำนวน 12  โครงการ งบประมาณ 862,675 บาท    

สรุปขอเสนอแนะคณะกรรมการติดตามประเมินแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

                จากการออกติดตามและประเมนิผลแผนงานโครงการ องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา            

มีขอเสนอแนะวา ควรมีการสงเสริม สนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวาง กลุมบุคคลภายนอกองคกร เชน 

กลุมประชาชน กลุมรัฐวิสาหกิจ กลุมอาชีพ และกลุมผูดอยโอกาส ฯลฯ ในจังหวัดนครราชสีมา ที่กระจาย

ตัวอยูในอำเภอตาง ๆ รวมทั้งการประชาสัมพันธผลการดำเนินโครงการในแตละพื้นที่ใหประชาชนไดทราบ

อยางทั่วถึง และใหมีความเขาใจบทบาท หนาที่ และภารกิจขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

อยางถองแท เพื่อสรางกระบวนการความรวมมือการบูรณาการทำงานรวมกัน การเรียนรูเพื่อการพัฒนา

รวมกันระหวางภาคประชาชนกับภาครัฐที่นำไปสูการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา โดยสามารถตอบสนอง

ความตองการ การแกไขปญหาในจังหวัดนครราชสีมาไดอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต เพื่อประโยชนสุขของ

ประชาชนทุกภาคสวนเปนสำคัญ 

2.ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต   

 จากการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ  ตามรายยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหาร

สวนจังหวัดนครราชสีมา  ที่ฝายตรวจติดตามและประเมินผลจากโครงการพัฒนาตาง ๆ หากจะไดผลการ

ประเมินที่มีประสิทธิภาพ  โครงการพัฒนาตองเปนลักษณะโครงการที่ดี ดังนี้   

 1. สามารถตอบสนองความตองการ  หรือแกปญหาของประชาชน  และเปนไปตามภารกิจ หนาที่

ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

 2. มีการกำหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน  วัดผลได ปฏิบัติได โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีมากกวาหนึ่ง

วัตถุประสงค  ก็ได 

 3. สามารถนำไปปฏิบัติได  โดยสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของชาติ  ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด  

ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาจังหวัด  และแผนพัฒนาทองถิ่นของ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

 4. โครงการตองกำหนดขึ้น  จากขอมูลที่เปนจริง  และเปนขอมูลที่ไดรับการวิเคราะหอยาง

รอบคอบ 
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 5. โครงการตองไดรับการสนับสนุนในดานทรัพยากร  และการบริหารอยางเหมาะสม 

 6. โครงการตองมีการกำหนดจุดเริ่มตน และจุดสิ้นสุดของกิจกรรม  มีการกำหนดระยะเวลา

แนนอนวาเริ่มตนเมื่อไร และสิ้นสุดเมื่อใด 

 7. มีพื้นที่ดำเนินการของโครงการ  อยูที่ใด ผลตอบแทนที่ได คุมคาหากดำเนินโครงการ  ถาเลือก

สถานที่ดำเนินการไมเหมาะสม  ก็อาจทำใหเสียคาใชจายมาก  หรือลงทุนมาก  การประเมินผลโครงการอาจ

ทำไดยาก 

 8. มีบุคลากร  หรือหนวยงานรับผิดชอบชัดเจน  เพื่อเปนหลักประกันวาบุคคลนั้น  หรือหนวยงาน

นั้น        จะปฏิบัติอยางจริงจัง 

 9. รายละเอียดของโครงการ  ตองสอดคลอง และสัมพันธกัน  ตั้งแตประเด็นแรก  ถึงประเด็น

สุดทายกลาวคือวัตถุประสงคของโครงการ  ตองสอดคลองกับหลักการและเหตุผล  วิธีการดำเนินงานตอง

สอดคลองกับวัตถุประสงค เปนตน 

 10. รายละเอียดโครงการ  สามารถเขาใจไดงาย  มีการใชภาษาที่เขาใจกันทั่วไป  สะดวกตอการ

ดำเนินงานตามโครงการ   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฏ 
 

                                              สวนที่ 5 
สรุปการพฒันาภาพรวมยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา          

      (พ.ศ.2561-2565)  จำนวน 305 แหง จากองคกรปกครองสวนทองถิ่นท้ังหมด  333  แหง 

โครงการที่อยูในแผนพัฒนาที่อนุมัติเปนงบประมาณดำเนนิการ ในปงบประมาณ 2564 

 

ที่ ยุทธศาสตร 
จำนวน อปท. ที่

ดำเนินการ(แหง) 

จำนวน    

(โครงการ) 

เงินงบประมาณ           

(บาท) 

1 การสานตอแนวทางพระราชดำร ิ 49 83 11,957,106.24 

2 การพัฒนาการศึกษา 149 955 868,108,468.61 

3 การพัฒนาการเกษตร 85 190 48,284,160.04 

4 การพัฒนาสังคม 237 1,778 2,534,945,465.18 

5 การพัฒนาสาธารณสุข 148 637 71,955,506.90 

6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 236 2,803 1,019,405,165.82 

7 การทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม 

ประเพณี และกีฬา 

141 502 161,852,393.50 

8 การบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี 257 1,406 468,498,371.47 

9 การรกัษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

136 289 46,526,183.89 

10 การอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

149 373 88,606,473.62 

รวม 9,016 5,320,139,295.27 

ขอมูลอางอิง จากขอมูล E-plan เมนู รายงาน  ขอ 6  รายงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย                

วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 305 แหง                          

จากองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมด  333  แหง ปงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
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แผนภูมิแสดงงบประมาณที่ใชในยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด

นครราชสีมา ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
   

ยุทธศาสตร์ที� 1 = 0.22%

ยุทธศาสตร์ที� 2 = 16.32%

ยุทธศาสตร์ที� 3 = 0.91%

ยุทธศาสตร์ที� 4 = 47.65%ยุทธศาสตร์ที� 5 = 1.35%

ยุทธศาสตร์ที� 6 = 19.16%

ยุทธศาสตร์ที� 7 = 3.04%

ยุทธศาสตร์ที� 8 = 8.81%

ยุทธศาสตร์ที� 9 = 0.87%
ยุทธศาสตร์ที� 10 = 1.67%

ยุทธศาสตร์ที� 1 = 0.22%

ยุทธศาสตร์ที� 2 = 16.32%

ยุทธศาสตร์ที� 3 = 0.91%

ยุทธศาสตร์ที� 4 = 47.65%

ยุทธศาสตร์ที� 5 = 1.35%

ยุทธศาสตร์ที� 6 = 19.16%

ยุทธศาสตร์ที� 7 = 3.04%

ยุทธศาสตร์ที� 8 = 8.81%

ยุทธศาสตร์ที� 9 = 0.87%

ยุทธศาสตร์ที� 10 = 1.67%

 
 

แผนภูมิแสดงโครงการที่ใชในยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด

นครราชสีมา ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
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จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดนครราชสีมา                 

จากขอมูล E –plan ขอมูลทองถิ่นในระบบ จำนวน 305 แหง จากองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมด                      

333 แหง คิดเปนรอยละ  91.59  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา จากการ

วิเคราะหโครงการในการพฒันาทองถิ่น โดยใชกรอบยุทธศาสตรขององคการบรหิารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 

เปนกรอบในการกำหนดโครงการบรรจุเขายุทธศาสตร บางทองถิ่น จะมีกรอบการพัฒนาที่มียุทธศาสตร

เหมือนกับองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา บางแหงจะมียุทธศาสตรในการพัฒนาทองถิ่นเปนของ

ตนเอง ดังนั้น การวิเคราะหโครงการ เพื่อสรุปเขาเปนยุทธศาสตรใดยุทธศาสตรหนึ่ง จะตองพิจารณาวา 

โครงการในยุทธศาสตรนั้น มีน้ำหนัก รายละเอียดโครงการเขายุทธศาสตรใดมากที่สุด  อยางเชน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงน้ำ จัดใหอยูในยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดำริ ยุทธศาสตรการ

บริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ จัดใหอยูในยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานสวัสดิการสังคม จัดใหอยูในยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม ยุทธศาสตรสงเสริมศาสนาและ

วัฒนธรรม ยุทธศาสตรนันทนาการหรือกีฬา จัดใหอยูในยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา - 

วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจหรือเศรษฐกิจพอเพียง จัดใหอยูใน

ยุทธศาสตรสังคมหรือยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร เปนตน 

 จากขอมูลขางตน ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด

นครราชสีมา มีจำนวนโครงการพัฒนาที่มีจำนวนโครงการมากที่สุด ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน                            

จำนวน 2,803 โครงการ จำนวนงบประมาณที่ใชในการพัฒนาดานการพัฒนาสังคมมากที่สุด คือ 

2,534,945,465.18บาท จะเห็นวางบประมาณเกี่ยวกับการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา สวนใหญเปน

การดำเนินโครงการพัฒนาดานสังคม 
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คำนำ 

 
ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 29 ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 12  ใหยกเลิกความใน (3) ของขอ 29 ของ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548        

ซึ่งแกไขโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับ

ที่ 2) พ.ศ. 2559 และใหใชขอความตอไปนี้แทน “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และ

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นให

ประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว  

และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม

ของทุกป” 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา หวังเปนอยางยิ่งวารายงานการติดตาม

และประเมินผลฉบับนี้ จะเปนเครื่องมอืสำคัญที่ชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเปน

ตัวบงชี้วาผลจากการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมายหรือไมอยางไร นำไปสูความสำเร็จตามแผนงานที่ได

กำหนดไวหรือไม  อีกทั้งยังเปนการตรวจสอบความสอดคลองในการใชทรัพยากร (งบประมาณ) ซึ่งผลที่ได

จากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ (Feedback)  ที่สามารถนำไปใชในการปรับปรุงและ

การตัดสินใจตอไป 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอขอบคุณผูที่มีสวนเกี่ยวของที่ไดให

ความรวมมือในการดำเนินการครั้งนี้ ในการใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ ตอบแบบประเมิน จนทำใหรายงาน

เลมนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผล 

องคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ธันวาคม 2564 
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บทนำ 

ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 ถึงแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  5)        

พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น       

พ.ศ. 2542 สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทและอำนาจหนาที่ตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น  ทั้งในดาน

โครงสรางพื้นฐาน ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม ดานการรักษาความสงบ

เรียบรอย ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว ดานการบริหารจัดการ และ

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น แมวา

องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีอำนาจหนาที่เพิ่มมากขึ้น แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญยังคงมี

ทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล  งบประมาณ วัสดุอุปกรณ เพื่อใหการดำเนินงานขององคกรเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่นของตน จึงกำหนดใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น มีหนาที่จัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น ซึ่งแผนพัฒนาทองถิ่น  เปนเครื่องมือที่มีความสำคัญ

อยางยิ่งที่จะชวยใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เปนไปเพื่อประโยชนของประชาชน  อันเปน

เครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะใหองคกรปกครองสวน ทองถิ่นสามารถดำเนินงานไดตามเปาหมายที่วางไว  

จึงจำเปนตองมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถ ตอบสนองตอการทำงานเพื่อพัฒนาทองถิ่นและสามารถบงชี้

ความสำเร็จของแผนไดดวยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ 5 ประการ คือ  

1) เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  

2) ทำใหเกิดการยอมรับแนวคิดใหม ๆ เขามาในองคกร  

3) ทำใหการดำเนินการขององคกรบรรลุเปาหมายที่ปรารถนา  

4) เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานที่ซ้ำซอน  

5) ทำใหเกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน 

การวางแผน คือ ความพยายามที่เปนระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทาง

ปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อใหองคการบรรลุผลที่ปรารถนา แมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมี

แผนพัฒนาทองถิ่นที่ดีอยางไร แตถาหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได     ก็ไมสามารถที่บง

บอกความสำเร็จของแผนพัฒนาทองถิ่นได “ระบบติดตาม” จึงเปนเครื่องมือสำคัญที่ชวยในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล”  ที่คอยเปนตัวบงชี้วาผลจากการดำเนินงานเปนไป

ตามหรือบรรลตุามเปาหมายหรอืไมอยางไร เพื่อนำขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุง แกไข ขยายขอบเขต หรือ

แมแตยุติการดำเนินงาน 

การติดตามและการประเมินผลถือไดวาเปนเครื่องมือที่จำเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

โครงการที่ดำเนินการอยูโดยที่ “การติดตาม” (Monitoring) หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบ

มา เพื่อใหขอมูลปอนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ  ปญหาที่กำลังเผชิญอยูและ

ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว  ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการ

ดำเนินงานใหลุลวง  คาใชจายในโครงการสูงเกินกวาที่กำหนดไว  กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับ
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ประโยชนหรือไดรับนอยกวาที่ควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการ

ตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายที่ไดรับ

ประโยชนจากโครงการ 

ในทางตรงกันขามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแลว  จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใช

ตนทุน (cost-effective) ดำเนินงานดานตาง ๆ เปนการใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมายของ

โครงการตาง ๆ การระบุปญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแกปญหา การติดตามดูความสามารถใน

การเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสวนตาง ๆ ในโครงการ

และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยสวนใหญแลวผูบริหารโครงการมักจะไมใหความสำคัญกับการ

วางระบบติดตามโครงการ  เนื่องจากเปนสิ่งที่ตองใชเทคนิคเชิงวิชาการคอนขางสูง  และกอใหเกิดความยุงยาก

ซับซอนในทางปฏิบัติ  อยางไรก็ตามในความเปนจริงแลวข้ึนอยูกับความจำเปนและทรัพยากรที่มีอยูในแตละ

โครงการ  “การประเมินผล” เปนสิ่งหนึ่งที่จำเปนสำหรับการดำเนินการเชนเดียวกับการติดตาม  เพราะผลที่ได

จากการประเมนิจะใชใน   การปรับปรุง  การแกไข  การขยายขอบเขต  หรือการยุติการดำเนินงาน  ซึ่งขึ้นอยูกับ

วัตถุประสงคของการประเมิน  การประเมินผลแผนงานหรือโครงการที่ไดดำเนินการไปแลวน้ันใหผลเปนอยางไร  

นำไปสูความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไวหรือไม  อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามี

ความสอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด  ซึ่งผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปน

ขอมูลยอนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปใชในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป  นอกจากนี้การ

ประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวม 

การติดตามและประเมินผลจึงเปนกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นเพื่อใหเกิดความโปรงใส  เปนเข็มทิศที่จะชี้ไดวาการพัฒนาทองถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการตอ

หรือยุติโครงการตาง ๆ  เปนกลไกของการขับเคลื่อนเสรมิสรางระบอบประชาธิปไตยในทองถิ่น  เพราะการดำเนิน

โครงการตาง ๆ ของหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว และเปน

โครงการที่ไดจากการประชาคมทองถิ่นอยางแทจริง  ซึ่งไดจัดสรรงบประมาณรายจายตามแผนที่ไดบรรจุไวแลว  

และไดรับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกแตงตั้งขึ้นตามกฎหมาย  หรือจากการติดตามการประเมินผล

โดยหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาทองถิ่น  ประชาชนในทองถิ่นเปน

กระบวนการมีสวนรวมเพื่อใหเกิดความโปรงใส  เปนกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเปาหมายขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งอาจจะเปนผลผลิต  การบริการ หรือความพึงพอใจที่มีตอกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ  

ดังนั้น  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จึงตองดำเนินการตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น          

พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 29 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 29 (3) โดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นจะตองดำเนินการ 

(1) กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
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(3) รายงานผลและเสนอความเหน็ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร

ทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการ

ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและ

เสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง

ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

1. ที่มาของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 เปนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม  ซึ่งเปนการ

ประเมินทั้งยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ รวมถึงนโยบายขององคกร ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานของ

บุคคลในองคกร วาแผนยุทธศาสตรและแผนงานที่กำหนดไวในรูปแบบของแผนนั้น ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค

จริงหรือไม สนองตอบตอความตองการของประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียหรือไม การติดตามและประเมินผลนี้

ไมใชการตรวจสอบเพื่อการจับผดิ แตเปนเครื่องมือทดสอบผลการทำงาน  เพื่อใหทราบวาผลทีเ่กิดข้ึนถูกตองและ

เปนไปตามวัตถุประสงคมากนอยเพียงไร  เปนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นวาเปนไป

ตามความตองการของประชาชนในทองถิ่นหรือไม  นโยบายสาธารณะที่กำหนดไวรูปของการวางแผนแบบมีสวน

รวมของประชาชน  หรือการประชาคมทองถิ่นไดดำเนินการตามเปาหมายที่กำหนดไวหรือไม  ระยะเวลาในการ

ดำเนินการสอดคลองกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของทองถิ่นหรือไม  การติดตามและประเมินผลเปนการวัด

ระดับความสำเร็จหรือลมเหลวของยุทธศาสตรการพัฒนา  การประเมินปจจัยนำเขาหรือทรัพยากรที่ใชใน

โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (Implementation Process) 

สิ่งที่จะไดรับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผล คือ จะชวยทำใหผูบริหารทองถิ่นนำไปเปน

เครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และ

นโยบายของรัฐบาล หรืออาจใชเปนเครือ่งมอืในการเลือกที่จะกระทำหรือไมกระทำ หรือยกเลิกโครงการในกรณทีี่

เห็นวาไมเกิดความคุมคาตอประชาชน หรือประชาชนไมพึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประกอบดวย สมาชิกสภาทองถิ่น ผูทรงคุณวุฒิ ประชาชนใน

พื้นที่ องคกรภาคประชาสังคม หรือองคกรทางสังคม องคกรเอกชน หนวยงานราชการที่มีหนาที่กำกับดูแล

หนวยงานราชการอื่น ๆ และที่สำคัญที่สุด คือ ผูรับผิดชอบโครงการโดยตรง 

2.  ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดำเนินการประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น การนำแผนพัฒนา

ทองถิ่นไปสูการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม การจายขาดเงินสะสม 

งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบประมาณรายจายอื่น ๆ เมื่อมีการใชจายงบประมาณ  ก็ตองมีการ

ตรวจสอบผลการใชจายงบประมาณ วาดำเนินการไปอยางไรบาง บรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด คือ การใช

วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  หรืออีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

แผนเปนเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น                 

วาดำเนินการไดตามเปาหมายที่กำหนดไวหรือไม  ทำใหทราบและสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปน

รูป ธรรม  และเกิดความชัดเจนที่ทำใหทราบถึงจุดแข็ง (strengths)  จุดออน (weaknesses) โอกาส 
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(opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ที่อาจเกิดจากองคกร 

บุคลากร สภาพพื้นที่และผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อนำไปสูการปรับปรุงแผนงานให เกิดความสอดคลองกับ

สภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชน นำไปสูการวางแผนการพัฒนา

ทองถิ่นในปตอไป เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบ

ดำเนินการดวยความรอบคอบ และพยายามลดสิ่งที่เปนปญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดออนตองหยุด หรือ

ลดถอยปญหาลงใหได และดำเนินการปรับปรุงใหดีข้ึน และสุดทายเมื่อมีโอกาสก็ตองใชพันธมิตรที่มีอยูรอบขาง

ใหเกิดประโยชนเพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ กิจกรรมงานตาง ๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบ

ดำเนินการสิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพื่อใหเกิดการพัฒนาทองถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งสงผลใหเกิด

กระบวนการพัฒนาทองถิ่นอยางเขมแข็งและยั่งยืน เปนไปตามเปาประสงคที่กำหนดไวอยางดียิ่ง 

3. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมุงคนหาแผนงาน โครงการที่ไดดำเนินการไปแลว

วาสิ่งใดควรดำเนินการตอไป  ตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดำเนินการตามโครงการ  

เพื่อการพัฒนาทองนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุง  เพื่อการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 

โครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่ไมไดดำเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงไดกำหนดเปน

วัตถุประสงคไดดังนี้ 

1) เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งจะชวยให

การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตอบสนองภารกิจตามอำนาจหนาที่ของหนวยงาน            

เพื่อประโยชนของประชาชน  รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2) เพื่อใหทราบความกาวหนาการดำเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายที่กำหนดไว สภาพผล

การดำเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถิ่นตามภารกิจที่ไดกำหนดไว 

3) เพื่อเปนขอมูลสำหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดำเนินงาน โครงการ 

การยกเลิกโครงการที่ไมเหมาะสมหรือหมดความจำเปนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

4) เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

5) เพื่อสรางความรับผิดชอบของผูบริหารทองถิ่น  ปลัด/รองปลัด/ผูบริหารระดับสำนัก/กองทุก

ระดับขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะตองผลักดันใหการดำเนินการตามแผนงาน โครงการตาง ๆ เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเกี่ยวของ ประชาชนในชุมชนในพื้นที่ 

หรือสังคมสวนรวมมากที่สุด 

6) เพื่อติดตามและประเมนิผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดรอยละความสำเร็จของปฏิบัติงาน  ตาม

แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝายตาง ๆ ในงบประมาณนั้น ๆ  
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4. ขั้นตอนของการติดตามและประเมินผล 

 ขั้นตอนที่ 1 

 แตงตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ขอ 28 กำหนดให

ผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น โดยคณะกรรมการ ฯ 

ประกอบดวยตัวแทนจากภาคสวนตาง ๆ คือ 

1) สมาชิกสภาทองถิ่น ที่สภาทองถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน 

2) ผูแทนประชาคมทองถิ่น ที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก  จำนวน 2 คน 

3) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ ที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน 

4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง  จำนวน 2 คน 

5) ผูทรงคุณวุฒิ ที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน 

โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนทำหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

กรรมการตามขอ 28 ใหมีวาระอยูในตำแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 

ขั้นตอนที่ 2 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 29 (1) 

ขั้นตอนที่ 3 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2548 ขอ 29 (2) 

ขั้นตอนที่ 4 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และ

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่น

ทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน

ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 12 (3) 

 ดังนั้นในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ตามขอ 29 (3) และขอ 30 (5) ของ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ใหดำเนินการอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปนั้น กรอบ

ระยะเวลาดังกลาวใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหารทองถิ่น  เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น

และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ทั้งนี้สภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
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สามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาไดตามความเหมาะสม  ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผลภายหลังเดือน

ธันวาคมก็ได  โดยในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นนำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ที่ดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563  มาติดตาม

และประเมินผล  และนำขอมูลผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิน่สี่ป (พ.ศ. 2561-2564)  เฉพาะที่ดำเนินการ

กอนประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  มาใชเปนขอมูลในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถิ่นดวย 
 
 
 
 
 

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์  
เป้าหมาย 

(ผลผลิต

ของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี �วดั 

(KPI) 

ผลที�

คาดว่า

จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

 
 
 

          

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

 

 

การรายงานผล/ขั้นตอนการรายงานผล 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผล 

ผูบริหาร

ทองถิ่น รายงานผล 

ผูบริหาร

ทองถิ่น 

คณะกรรมการ

พัฒนาทองถิ่น 
สภา

ทองถิ่น 

ผูบริหาร

ทองถิ่น 
เสนอ เสนอ เสนอ 

เส
นอ

 

ธันวาคม 

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
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ผังการแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผังขั้นตอนการติดตามและประเมนิผลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

 

 

     

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

(สมาชิกคัดเลือกกันเอง  จำนวน 1 คน) 

สมาชิก สภา อบจ.

(คัดเลือกกันเอง 3คน) 

ผูแทนประชาคม 

(คัดเลือกกันเอง 2 คน) 

หนวยงานอ่ืนที่ผูบริหาร 

(คัดเลือกกันเอง 2 คน) 

หัวหนาสวนราชการ 

(คัดเลือกกันเอง 2 คน) 

ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหาร 

(คัดเลือกกันเอง 2 คน) 
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แผนภาพขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
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5. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดกำหนดกรอบ

และแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยอาศัย ระเบียบ 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย และคูมือของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดังนี้ 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 

เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561-2564) ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง 

ซักซอมแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 คูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น (โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 
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ตาราง 1 แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่

แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

ลำดับ ผูรับผดิชอบ แนวทางการดำเนินงาน 

1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหารทองถิ่น 

2 ผูบริหารทองถิ่น 1) สรุปผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถิ่นตอสภาทองถิ่น 

2) เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอ

สภาทองถิ่น 

3 สภาทองถิ่น 1) จัดใหมีการประชุมสภาทองถิ่น สมัยสามัญหรือวิสามัญ

แลวแตกรณี เพื่อรับทราบผลจากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถิ่นจากผูบริหารทองถิ่น 

2) สมาชิกสภาทองถิ่นหรือที่ประชุมแหงสภาทองถิ่นสามารถ

อภิปรายและเสนอความเห็นในที่ประชุมสภาทองถิ่น 

3) ประธานสภาทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นไดรับทราบ และไดเสนอ

ความเห็น หรือการตั้งขอสังเกต ขอเสนอแนะการพัฒนา

ทองถิ่นใหผูบริหารทองถิ่น 

4 ผูบริหารทองถิ่น สงผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นที่สภา

ทองถิ่นไดรับทราบและได เสนอความเห็น หรือการตั้ ง

ขอสังเกต ขอเสนอแนะการพัฒนาทองถิ่นในสภาทองถิ่นแลว

สงใหคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

5 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 1) ผูบริหารทองถิ่นจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนา

ทองถิ่นเพื่ อไดรับทราบผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถิ่นจากสภาทองถิ่น 

2)  เสนอความเห็น หรือการตั้งขอสังเกต ขอเสนอแนะการ

พัฒนาทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นประกาศผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่น

ทราบ 

6 ผูบริหารทองถิ่น 1) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น

ใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับ

แตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว 

2) ตองปดประกาศไวเปนระยะเวลา ไมนอยกวาสามสิบวัน 

3) อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
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ทั้งนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  สามารถกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตาม

และประเมินผล โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ ดังนี้ 

5.1 กรอบเวลา (Time & Timeframe) ความสอดคลอง (Relevance) ความพอเพี ยง 

(Adequacy) ความกาวหนา (Progress) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลลัพธและ

ผลผลิต (Outcome and Output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) 

มีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) กรอบเวลา (time & timeframe)  

การดำเนินโครงการเปนไปตามหวงเวลาที่กำหนดเอาไวในแผนการดำเนินงานหรือไม และ

เปนหวงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมถูกตองหรือไม มีความลาชาเกิดขึ้นหรือไม 

(2) ความสอดคลอง (relevance)  

มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ

แผนดิน ยุทธศาสตรประเทศ คานิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะ

รักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร

การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผน

เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ำ) วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา แนว

ทางการพัฒนา นโยบายผูบริหาร รวมทั้งปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน 

 (3) ความพอเพียง (adequacy)  

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปนโครงการที่มีความจำเปนตอประชาชนใน ชุมชน 

สามารถแกไขปญหาที่เกิดข้ึนไดในชุมชน และสามารถดำเนินการไดตามอำนาจหนาที่ของทองถิ่น  โดยคำนึงถึง

งบประมาณของทองถิ่น 

(4) ความกาวหนา (progress) 

พิจารณาถึงความกาวหนาในอนาคตของทองถิ่น โดยพิจารณา 

 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

มีโครงสรางพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาไดสะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ำใชใน

การอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรอืน ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟาสาธารณะครบทุกจุด มีแหลงน้ำ

ในการเกษตรพอเพียง 

 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

เด็กไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ผูดอยโอกาส ไดรับ

การดูแลอยางทั่วถึง กลุมอาชีพมีความเขมแข็ง โรคติดตอ โรคระบาด และโรคไมระบาด ฯ ลดลง สภาพความ

เปนอยูดีข้ึน มีที่อยูอาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง 
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 ดานการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบรอย 

ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดการ

พนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท 

 ดานเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 

มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการทองเที่ยวในทองถิ่นเพิ่ม

มากขึ้น มีแหลงทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีวิต 

 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ทรัพยากรธรรมชาติไมถูกทำลาย สภาพแวดลอมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เปน

พิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอยางเหมาะสม ปริมาณน้ำเสียลดลง การระบายน้ำ  ดีขึ้น 

 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น ยังคงอยูและไดรับการสงเสริม

อนุรักษสูคนรุนตอไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในทองถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเขามามีสวนรวม

ในการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานภูมิปญญาและคุณคาความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เปนชีวิต คานิยมที่ดี

งาม และความเปนไทย รวมทั้งไดเรียนรูความสำคัญ รูจักวิถีชีวิต รูถึงคุณคาของประวัติศาสตรในทองถิ่น ความ

เปนมาและวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น อันจะสรางความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณี

ของทองถิ่นสืบไป 

(5) ประสิทธิภาพ (efficiency) 

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการวาสามารถดำเนินการไดบรรลุวัตถุประสงค

หรือไม มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม การดำเนินโครงการสามารถแกไข

ปญหาของชุมชนไดหรือไม งบประมาณถูกใชอยางประหยัดและคุมคา ทรัพยสิน เชน วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ถูก

ใชไปอยางคุมคา มีการบำรุงรักษาและซอมแซม มีการปรับปรุงหรือไม 

 (6) ประสิทธิผล (effectiveness) 

ประชาชนมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด ปญหาของประชาชนไดรับการแกไขหรือไม มี

ผลกระทบตอประชาชนหรือไม 

(7) ผลลัพธและผลผลิต (outcome and output) 

ประชาชน ไดรับอะไรจากการดำเนินโครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สงผลไปถึง

การพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ 

(8) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 

เปนการประเมินถึงผลกระทบตอชุมชนและสังคม และหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยพิจารณา

ถึงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดลอม สิ่งแวดลอม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ วามีผลกระทบ

เกิดข้ึนอยางไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการดำเนินโครงการ กระบวนการเหมาะสมถูกตองหรือไม 

5.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ดำเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมทองถิ่นในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันกับ
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สภาพแวดลอมภายใตสังคมที่เปนทั้งระบบเปดมากกวาระบบปดในปจจุบัน โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมเปน

การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้ 

(1) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอม

ภายนอก เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบตอ

ทองถิ่น เชน สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดลอม วิเคราะหเพื่อใหเกิดการบูรณา

การ (integration) รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกจิ การวิเคราะหสภาพ

ภายนอกนี้ เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะตองดำเนินการและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 

(2) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 

เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถิ่น 

ปจจัยใดเปนจุดแข็งหรือจุดออนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่

อาจจะเกิดข้ึนได  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน สามารถทำ

ไดหลายแนวทาง เชน การวิเคราะหหวงโซแหงคุณคาภายในทองถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห

ปจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เปนการวิเคราะห ตรวจสอบ ติดตามองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อวิเคราะหถึงจุดแข็งและจุดออน 

5.3 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

5.4 ดำเนินการตรวจสอบในระหวางการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริง

ทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจำปงบประมาณนั้น วาสามารถเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว

หรือไม 

5.5 สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา 

5.6 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 

5.7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปที่ผานมาและปปจจุบัน 

5.8 เสนอแนะความคิดเห็นที่ไดจากการติดตามและประเมินผล 

6. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาซึ่งตอง

กำหนดวิธีการติดตามและประเมนิผล กำหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองคประกอบที่สำคัญ 

2 ประการ  ดังนี้ 

 6.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองคประกอบ 4 ประการ คือ 

 (1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล ไดแก คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผูรับผิดชอบ

แผนพัฒนาทองถิ่น  สมาชิกสภาทองถิ่น  ประชาชนในทองถิ่น  ผูมีสวนเกี่ยวของ  และผูมีสวนไดเสีย 

(stakeholders) ในทองถิ่น ผูรับผิดชอบโครงการ  เปนตน 

 (2) ข้ันตอนในการติดตามและประเมินผล 
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 (3) หวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการตองดำเนินการติดตามและ

ประเมินผล รายงานและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ตอผูบริหาร

ทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบ  ในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวัน

รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน  โดยอยาง

นอย ปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  โดยสามารถติดตามเปนรายไตรมาสและรายหกเดือนได  ดังนี้ 

   รายไตรมาส 

(1) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตลุาคม – เดือนธันวาคม) 

(2) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม) 

(3) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน) 

(4) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน) 

รายหกเดือน 

(1) เดือนตุลาคม – เดือนมีนาคม 

(2) เดือนเมษายน – เดือนกันยายน 

(4) เครื่องมือ ไดแก เครื่องมือ อุปกรณ สิ่งที่ใชเปนสื่อสำหรบัการติดตามและประเมนิผล เพื่อใช

ในการรวบรวมขอมูลแผนพัฒนาที่ไดกำหนดข้ึน  ซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถิ่น ขอมูลดังกลาวเปนไดทั้งขอมูลเชิง

ปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเปนและสำคัญในการนำมาหาคาและผลของประโยชนที่ไดรับจาก

แผนพัฒนาทองถิ่น อาทิเชน การทดสอบและการวัด (Test & Measurements) การสัมภาษณ (Interviews) 

การสังเกต (Observations) การสำรวจ (Surveys) และเอกสาร (Documents) นอกจากนี้ยังมีแบบติดตามและ

ประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนา  เพื่อความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ แบบตัวบงชี้ของการ

ปฏิบัติงาน แบบบันทึกขอมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะหทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธ์ิโดยรูปแบบตาง ๆ 

ที่สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น 

(5) กรรมวิธี เปนวิธีการติดตามและประเมินผล จะตองศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตร 

ซึ่งเปนการตรวจดูเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่เปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ เกี่ยวของกับ

แผนพัฒนาทองถิ่น โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ อันไดแก แผนพัฒนา แผนดำเนินงาน 

ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย การลงนามในสัญญา การเบิกจายเงินงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ 

ทรัพยสินตาง ๆ มีอยูจริงหรือไม สภาพของทรัพยสินนั้นเปนอยางไร  อันไดแก ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 

กลุมผลประโยชนตาง ๆ เพื่อตรวจดูวาดำเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและไดทราบผลตามที่ตั้งไวหรือไม 

โดยการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล (data analysis) 

  6.2 วิธีในการติดตามและประเมินผล 

  (1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล  ดำเนินการออกแบบการติดตามและประเมินผล 

เริ่มจากการเก็บรวบรวมขอมูล การนำขอมูลมาวิเคราะห เปรียบเทียบ การคนหาผลกระทบของการดำเนิน

โครงการ ผลกระทบตอองคกรสอบถามขอมูลจากผูรับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะหปญหา สรุปผลเสนอแนะ

การแกไขปญหา 
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  (2) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการเก็บขอมูล

จากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น  แผนการดำเนินงาน ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย เอกสาร

การเบิกจาย ภาพถาย เอกสารการดำเนินโครงการจากผูรับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถาม

ประชาชนในพื้นที่  เปนตน 

7. เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 

  สิ่งที่จะทำใหการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ คือ เครื่องมือที่ใชในการดำเนินการ

ติดตามและประเมินผล คณะกรรมการไดพิจารณาหรือกำหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถิ่น ดังนี้ 

  7.1 การประเมินผลในเชิงปริมาณ  

 แบบตัวบงชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.2/ ว

0600 ลงวันที่ 9 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทำและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 แบบอื่น ๆ : ตามคูมือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดังนี้ 

 แบบที่ 1   แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน 

   ทองถิ่น 

 แบบที่ 2   แบบติดตามผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

 ขอมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) 

7.2 การประเมินผลในเชิงคุณภาพ  เครื่องมือที่ใช คือ แบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผล

เชิงคุณภาพโดยภาพรวมโดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจใหทราบถึงผลเชิง

คุณภาพในการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินความพึง

พอใจ  ดังนี้ 

 แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในภาพรวม 

 แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในแตละยุทธศาสตร 

 แบบที่ 3/4 แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น (หนวยงานภายนอกดำเนินการ/องคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง) 

7.3 การติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ กำหนดใหผูรับผิดชอบโครงการเปน

ผูดำเนินการติดตามโครงการ โดยผูรับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายใหบุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ 

คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินไดตามความเหมาะสม และสรุปปญหา อุปสรรค 

ขอเสนอแนะ หรือ แสดงความคิดเห็น เปนตน 
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8. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางดำเนิน

โครงการ รองลงมาคือนำไปใชสำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต ประโยชนตาง ๆ แยกเปน

หัวขอได ดังนี้ 

  1. ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นและ        

การดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำใหวิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

  2. ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยที่ทำใหแผนพัฒนาทองถิ่นและ

การดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ินมีปญหา ทำใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ทั้งใน

ปจจุบันและอนาคต 

  3. ชวยใหการใชทรัพยากรตาง ๆ เกิดความประหยัด คุมคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา 

งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาทองถิ่น 

  4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพ

ปญหาตาง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเปนโครงการเพื่อพัฒนาทองถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลที่เปนจริง     

ทำใหไดรับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรตาง ๆ 

  5. กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของกับการพัฒนาทองถิ่น การจัดทำโครงการและ

รับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกตอหนาที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุง

รายละเอียด เนื้อหา ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ 

  6. การวินิจฉัย สั่งการผูบริหารทองถิ่น ปลัด/รองปลัด/ผูบริหารระดับสำนัก/กอง/ฝายตาง ๆ 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา

ทองถิ่นใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงและตามอำนาจหนาที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการตาง ๆ 

สำหรับการปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได  

  7. ทำใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละคน แตละสำนัก/

กอง/ฝายตาง ๆ มีความสอดคลองกัน ประสานการทำงานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทำใหเปาหมายขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเกิดความสำเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ 

กิจกรรม งานตาง ๆ และประชาชนพึงพอใจ  เมื่อไดรับการบริการประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ดังนั้น การบริหารงานที่ประสบความสำเร็จนั้น สวนหนึ่งมาจากความสามารถของผูบริหารใน

การนำเทคนิคและกระบวนการบริหารมาใชบริหารงานใหสำเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและบรรลุเปาหมายที่

กำหนดไว การติดตามและประเมินผลเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร ซึ่งมีหลักการสำคัญ คือ การติดตาม

ความกาวหนาในการปฏิบัติงานและประเมินผลความสำเร็จของงาน อันจะนำไปสูการดำเนินการแกไขปรับปรุง

รวมกันใหบรรลุเปาหมายผูบริหาร จึงจำเปนตองมีการติดตามและประเมินผล เพื่อใหทราบประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของระบบงานตาง ๆ ของหนวยงานวาอยูในระดับที่เหมาะสมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน

เพียงใด  
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ขั้นตอนการติดตามประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร                                                                                                                             

10 ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสมีา 

โดย ฝายตรวจติดตามและประเมินผล 

 (ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูมือการติดตามประเมินผล

แผนงาน/โครงการ  : แผน

ดำเนินงานของสำนัก/กอง/

หนวยงานในสังกัด อบจ.นม. 

ฝายตรวจติดตามฯ  วิเคราะหโครงการ โดยตรวจสอบโครงการตาม

ยุทธศาสตรพัฒนา โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย วัตถุประสงค 

และกิจกรรมที่จะดำเนินการในโครงการ 

ก.แบบสอบถาม  จะประกอบดวย  3 สวน                                                                

1.ขอมูลทั่วไป (เกี่ยวกบั เพศ, อายุ, การศึกษา, อาชีพและสถานะ) 

2.ระดับความพงึพอใจของโครงการ คำถามสวนใหญมาจากประเด็น 

  วัตถุประสงคของโครงการที่สามารถวัดไดในชวงเวลานั้น  

   (ระหวางดำเนินโครงการ/โครงการที่ดำเนินการเสรจ็เรียบรอยแลว) 

- หากโครงการเปนลักษณะการจัดงาน จะถามประเด็นเกี่ยวกับสภาพทั่วไป  

  เพื่อศึกษา/ตรวจสอบความพรอมในการจัดงาน จัดแลวเกดิประโยชนตาม 

  วัตถุประสงคหรือไมอยางไร 

3.คำถามปลายเปดสวนทายแบบสอบถาม เพื่อใหประชาชนหรือผูตอบ 

   แบบสอบถามไดเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นตาง ๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ 

   ไดอยางอิสระ 

ข.แบบสัมภาษณผูเกี่ยวของ/ผูมีสวนไดเสียกับโครงการ 

ประกอบดวย ผูรวมโครงการ ประชาชนทั่วไป ผูรบัผิดชอบโครงการ ผูบริหาร 

ค. การสังเกต  โดยผูประเมินโครงการที่เขารวมกิจกรรม/โครงการ 

แบบสอบถามจะสงมอบใหกอง/ศูนยประสานงานประจำอำเภอ อบจ.นครราชสีมา/ฝายตรวจติดตาม

ประเมินผลฯ ดำเนินการทอดแบบสอบถาม แลวรวบรวมสงใหฝายตรวจติดตามฯ วิเคราะหผลของ

แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ การสังเกต ฝายตรวจติดตามฯรายงานผลวิเคราะหใหผูบริหารและ

คณะกรรมการทราบ แลวสงรายงานผลวิเคราะหใหกอง/ศูนยประสานงานประจำอำเภอ อบจ. ได

ทราบผลรายงาน เพื่อเก็บรวบรวมไวเปนขอมูลในการปรับปรุง/แกไข ในสวนเกี่ยวของกับโครงการ

หากดำเนินงานในครั้งตอไป 

ฝายตรวจติดตามฯ  วิเคราะหโครงการ โดยใชวัตถุประสงคของโครงการ เปนตัวตั้งในการกำหนด

ประเด็นในแบบสอบถาม เพื่อจะไดทราบผลลัพธของโครงการวาบรรลุวัตถุประสงคหรือไม อยางไร 

โดยใชเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลสำเร็จโครงการ 
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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 โดย 

สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปนผูรับผิดชอบโครงการ 

และสามารถดำเนินการในรปูแบบดังนี ้

2.1 สำนักการศึกษาฯทำแบบสอบถามและดำเนินการประเมิน  สำนักการศึกษาฯ 

     วิเคราะหและสรุปรายงานผลใหผูบริหารทราบ  สงผลสรปุใหกองยุทธศาสตรและ 

     งบประมาณ รายงานคณะกรรมการทราบ/สำนักการศึกษาฯ เก็บรวบรวมสรุปรายงานสิ้นป 

2.2 สำนักการศึกษาสงโครงการใหกองยุทธศาสตรฯ  จัดทำแบบสอบถามสงแบบสอบถาม 

      สำนักการศึกษาฯดำเนินการทอดแบบสอบถามประเมินโครงการสงแบบสอบถามกลับ 

    กองยุทธศาสตรฯวิเคราะห รายงานผลใหผูบรหิารฯ และคณะกรรมการติดตาม ฯ ทราบ 

    สงรายงานผลกลบัสำนกัการศึกษาฯ รวบรวมเปนขอมลูสรุปรายงานสิ้นป 

2.3 สำนักการศึกษาฯ ทำแบบสอบถามและประเมินโครงการ   สงแบบสอบถามให 

     กองยุทธศาสตรฯ วิเคราะหและสรปุรายงานผูบรหิารและคณะกรรมการทราบ  กอง 

     ยุทธศาสตรฯ  สงผลสรปุรายงานให สำนักการศึกษาฯ  รวบรวมเปนขอมูลสรปุรายงานสิ้นป 
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ขั้นตอนการติดตามประเมินผลโครงการ 

ตามยุทธศาสตรพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสมีา 

ภารกิจของ สำนักชาง  ผูรบัผิดชอบโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ยุทธศาสตรที่ 1   การสานตอแนวทางพระราชดำร ิ

ยุทธศาสตรที่  6  การพฒันาโครงสรางพื้นฐาน 

การติดตามประเมินผลยุทธศาสตรนี้ คณะกรรมการติดตามประเมินผล

แผนพัฒนา และฝายเลขา ฯ คณะกรรมการฯ จะสุมประเมนิโครงการ

ทุกป  โดยประสานสำนักปลัด (ศูนยประสานงาน ฯ ประจำอำเภอ) และ

สำนักชางสงชางหรือผูรบัผิดชอบโครงการ/ชางโซนหรือชางผูควบคุม

งาน รวมลงพื้นที่ดวย 

เหตผุลที่ใหสำนักชางมสีวนรวมในการติดตามประเมินโครงการทั้ง 2 ยุทธศาสตร 

1. เพือ่ชี้จุดที่ดำเนินการโครงการ 

2. เพือ่ทราบประเด็นปญหา ผลกระทบในพื้นที ่

3. ชี้แจงขอมูลเพิ่มเติม เหตผุล ความจำเปน ทำไมจึงดำเนินการโครงการนี้  

    แกปญหาความเดือดรอน ใหประชาชนในเรือ่งใดไดบาง 

4. ประเด็นปญหาที่ชาง ประสบปญหา กอน-ระหวาง-สิ้นสุดโครงการ 

5. รวมรับฟง ความตองการและความเดอืดรอนในพื้นที่ที่ตองการให อบจ.นม.  

    ดำเนินโครงการเพิ่มเติม/โครงการใหม ภายใตอำนาจหนาที่ของ  อบจ. นม.     

    เพื่อชางจะไดนำขอมลูในพื้นที่ไปดำเนินการสำรวจและนำขอมูลทีเ่ก็บมาเขาไวใน 

    แผนพัฒนาตอไป 

 



21 
 

 
 
 
 
 
 

สวนที่ 2 

การติดตามประเมินผลยทุธศาสตร 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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สวนที่ 2 
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(เดือน ตุลาคม 2563 – เดือน กันยายน 2564) 
1.ความสมัพันธระหวางแผนพัฒนาระดับ มหภาค 

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 ชุมชนมีความ

เขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน 

       1.5 ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดที่ 

มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีที่อยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

2.  ความมั่งคั่ง 

     2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องจนเขาสูกลุมประเทศ รายไดสูงความ

เหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากขึ้น 

     2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูงสามารถสรางรายไดทั้งจากภายในและภายนอก

ประเทศสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปนจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคม

ขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทำธุรกิจมีบทบาทสำคัญใน ระดับภูมิภาคและระดับโลกเกิดสาย

สัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง 

     2.3 ความสมบูรณในทุน ที่จะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่อง ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา ทุน

ทางการเงิน ทุนที่เปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3.  ความยั่งยืน 

              3.1 การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเพิ่มขึ้นอยาง

ตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจรญิเติบโตของเศรษฐกิจทีไ่มใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอม 

จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน 
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              3.2 การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคมโลก 

ซึ่งเปนที่ยอมรับรวมกัน ความอุดมสมบูรณขอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ

รับผิดชอบตอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชนสวนรวม 

     3.3 มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน ใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนใน

สังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาในระดับอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และ

ยั่งยืน 

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 มีทักษะในการคิดเชิงสังเคราะหมีความคิดสรางสรรคมีความเคารพในความแตกตาง และมี

จุดยืนทางจริยธรรม 

3. ชุมชน ภาคประชาสังคมภาคเอกชนและภาครัฐรวมกันพัฒนาประเทศบนหลักการ รวมคิด รวมทำ  

รวมรับผิดชอบ และรวมรับผลประโยชนจากการพัฒนา 

4. มีการพัฒนาเชิงบูรณาการระหวางหนวยงานที่ยึดพื้นที่เปนหลัก 

5. ปรับปรุงกฎหมายและกฎ ระเบียบตาง ๆ ใหเอื้อตอการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกระดับ 

เปาหมายและแนวทางการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

 เปาหมายการพัฒนา  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กำหนดเปาหมายดานตาง ๆ ในชวงเวลา 5 ป โดย

คำนึงถึงการดำเนินการตอยอดไปสูแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 13 14 และ 15 เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป  และในขณะเดียวกันแผนพัฒนาฯ  ฉบับนี้จัดทำเปาหมายและตัวชี้วัดในรายละเอียด

มากกวาในแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ผานมาเพื่อใหกำกับและเชื่อมโยงกับการกำหนดเปาหมายในแผนระดับรองและ

แผนปฏิบัติการตาง ๆ ไดชัดเจนขึ้น  โดยการจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติการตาง ๆ ตองแสดงใหเห็นถึง

การเชื่อมโยงจากเปาหมายที่เปนผลสัมฤทธิ์  ผลลัพธหลักๆ กับผลผลิตในระดับแผนงานและโครงการได  

โดยเฉพาะอยางยิ่งในแตละกลุมบูรณาการของการจัดสรรงบประมาณ  รวมถึงความเชื่อมโยงถึงตัวชี้วัดผลการ

ดำเนินงานของภาครัฐ  ทั้งนี้  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไดตั้งเปาหมายในมิติหลัก ๆ ประกอบดวย (1) คนไทยที่มี

คุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ  มีวินัย  มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม  มีความเปน

พลเมืองตื่นรู  มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณ  มีความรับผิดชอบและทำประโยชนตอ

สวนรวม  มีสุขภาพกายและใจที่ดี  มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ  มีวิถีชีวิตที่พอเพียง  มีความเปนไทย 

(2) การลดความเหลื่อมล้ำทางดานรายไดและความยากจน  การเขาถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง  

กลุมที่มีรายไดต่ำสุดรอยละ 40 มีรายไดเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 15 (3) ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและ

แขงขันได  โครงสรางเศรษฐกิจปรับสูเศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัลมีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคม

ผูประกอบการ  และมีผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการ  รวมทั้งมีระบบการผลิตและใหบริการจากฐานรายไดเดิมที่มี 
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มูลคาเพิ่มสูงขึ้น  และเศรษฐกิจมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 5 ตอป  เพื่อใหบรรลุเปาหมาย

การเปนประเทศที่มีรายไดสูงภายในป 2579 (4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการ

เติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  มีความมั่นคง อาหาร พลังงาน และน้ำ  โดยเพิ่มพื้นที่ปาไมใหไดรอยละ 40 ของ

พื้นที่รักษาความสมดุลของระบบนิเวศ  ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสงไมนอยกวารอย

ละ 7 ภายในป 2563 เทียบกับการปลอยในกรณีปกติ  มีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูลฝอยที่ไดรับการจัดการ

อยางถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น  และรักษาคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตอยูในเกณฑมาตรฐาน  

(5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย  สังคมปลอดภัย สามัคคี  สรางภาพลักษณดี  และเพิ่มความเชื่อมั่นของ

นานาชาติตอประเทศไทย  ความขัดแยงทางอุดมการณและความคิดในสังคมลดลง  ปญหาอาชญากรรมลดลง

ประเทศไทยมีสวนรวมในการกำหนดบรรทัดฐานระหวางประเทศ  และ (6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มี

ประสิทธิภาพ  ทันสมัย  โปรงใส  ตรวจสอบได  กระจายอำนาจและมีสวนรวมจากประชาชน  บทบาทภาครัฐใน

การใหบริการซึ่งภาคเอกชนดำเนินการแทนไดดีกวาลดลง  เพิ่มการใชระบบดิจทิัลในการใหบริการ ปญหาคอรรัป

ชันลดลง และการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระขึ้น เปาหมายทั้ง 6 กลุมหลักภายสใต

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สะทอนถึงเปาหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาตามวาระการพัฒนาทีย่ั่งยืน (Sustainable 

Development Goals: SDGs) และเปาหมายในระยะยาวภายใตยุทธศาสตรชาติที่ตองบรรลุภายในระยะเวลา 

20  ป 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แนวทางการพัฒนา 

1.1 การพัฒนาศักยภาพคนทุกกลุมวัยใหมีทักษะและความรูความสามารถ 

1.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูตลอดชีวิต 

1.3 การลดปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและสงเสริมใหคนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี 

1.4 การเสริมสรางความอยูดีมีสุขของสถาบันครอบครัวในการบมเพาะคนใหมีคุณภาพ 

1.5 การหลอหลอมคนไทยใหมีความเปนพลเมืองที่ดีตามบรรทัดฐานของสังคมและสงเสริมใหภาคธุรกิจ

ทางธุรกิจเพื่อสังคม 

1.6 การสรางสภาพแวดลอมและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

แนวทางการพัฒนา 

 2.1 การใหความชวยเหลือทางสังคมเพื่อเปนแตมตอแกกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40 ที่มีรายได

ต่ำสุด 

 2.2 การพัฒนาระบบฐานขอมูลรายไดใหครอบคลุมประชากรทั่วประเทศ เพื่อขยายความคุมครองทาง

สังคมและการจัดสวัสดิการที่สามารถเจาะจงกลุมเปาหมายได 

 2.3 การเสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสรางความเขมแข็งการเงินฐาน

ราก 
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 2.4 การกำหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและเอื้อประโยชนตอกลุมคนที่มีรายได

นอยใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

 2.5 การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค 

 2.6 การกระจายการใหบริการภาครัฐทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข โครงสรางพื้นฐาน และการจัด

สวัสดิการในภูมิภาคใหมีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรให

มีการกระจายตัวอยางเปนธรรม ตลอดจนการสรางปจจัยแวดลอมทางธุรกิจรวมทั้งกฎหมาย 

 2.7 สงเสริมความเทาเทยีมทางเพศและบทบาทสตรใีนระดับการบริหารและการตัดสินใจทัง้ในระดับชาติ

และระดับทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา 

 3.1 การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม 

 3.2 การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา 

 4.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 4.2 การบริหารจัดการน้ำเพื่อใหเกิดความสมดุล ยั่งยืน 

 4.3 แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม 

 4.4 สงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 4.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแกไขปญหาความขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

 4.6 สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวตอการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 4.7 บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยภิบัติ 

 4.8 การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ความมั่นคง 

แนวทางการพัฒนา 

 5.1 รักษาความมั่นคงภายใน 

 5.2 พัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ 

 5.3 ปองกันและแกไขปญหาการกอการราย 

 5.4 การสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศดานความมั่นคง 

 5.5 การรักษาความมั่นคงของชาติทางทะเล 

 5.6 การรักษาความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 5.7 การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา 
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ยุทธศาสตรท่ี 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

แนวทางการพัฒนา 

 6.1 ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐใหมีความโปรงใส 

ทันสมัย คลองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุมคา 

 6.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 

 6.3 เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล 

 6.4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 6.5 ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 6.6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัย เปนธรรม และสอดคลองกับขอบังคับ

สากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 

แนวทางการพัฒนา 

 7.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสง 

 7.2 การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสง 

 7.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส 

 7.4 การพัฒนาดานพลังงาน 

 7.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

 7.6 การพัฒนาสาธารณูปการดานน้ำประปา 

ยุทธศาสตรท่ี 8 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

แนวทางการพัฒนา 

 8.1 เรงสงเสริมใหเกิดสังคมนวัตกรรม และผลักดันงานวิจัยสูการใชประโยชน 

 8.2 พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา 

 9.1 การพัฒนาภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

 1. เกษตรเพิ่มศักยภาพและผลิตสินคาเกษตรสูมาตรฐานเกษตรอินทรียและอาหารปลอดภัย 

 2. อุตสาหกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสูผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มสูง 

 3. ทองเที่ยวพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสูผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มสูง 

 4. น้ำเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 5. ปาไม ฟนฟูปาไมใหอุดมสมบูรณและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ตนน้ำ 

 9.2 การพัฒนาเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมืองศูนยกลางการคาการลงทุน การบริการสุขภาพและ

ศูนยกลางการศึกษา 

 9.3 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 
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ยุทธศาสตรท่ี 10 การตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน และภูมิภาค 

แนวทางการพัฒนา 

 10.1 เรงพัฒนาการเชื่อมโยงดานการคมนาคมขนสง โลจิสติกส และโทรคมนาคม ภายใตความรวมมือ

ระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 

 10.2 การพัฒนาและสงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจและการบริการและการลงทุนที่มี

สมรรถนะสูงและเปนที่ยอมรับในภูมิภาค 

 10.3 การสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ (Outward investment) เพื่อขยายฐานการผลิต

การคา/การบริการ ของผูประกอบการไทยสรางผลตอบแทนจากเงินลงทุนและ Know how ของไทยและพัฒนา

ประเทศไทยไปสูการเปนชาติการคา (Trading Nation) 

 10.4 มุงเปดประตูการคาและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในลักษณะหุนสวนทาง

ยุทธศาสตรทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน 

 10.5 การสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 

 10.6 บูรณาการความรวมมือของหนวยงานตาง ๆ ภายในประเทศและภารกิจดานการตางประเทศ 

 10.7 การเขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศระหวางภูมิภาคโดยมีบทบาทที่สรางสรรคเพื่อ

เปนทางเลือกในการดำเนินนโยบายระหวางประเทศในเวทีโลก เพื่อรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธระหวางไทยและ

มหาอำนาจตาง ๆ ทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค 

 10.8 สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสรางความมั่นคง 

1.3 Thailand 4.0 

  การขับเคลื่อนสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของพลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา 

  นำพาประเทศใหหลุดพนจากกบัดัก ประเทศรายไดปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ำ และกับดัก

ความไมสมดุลในการพัฒนา พรอม ๆ กับปฏิรูปประเทศไทยสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อยางเปนรูปธรรม 

ดวยการสรางความเขมแข็งจากภายใน ขับเคลื่อนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผานกลไกประชารัฐ จน

สามารถเปนประเทศโลกที่หนึ่งในศตวรรษที่ 21  

 พลังประชารัฐ  หลักคิด  เดินหนาไปดวยกัน (Stronger, Together)  

     ไมทิ้งใครไวขางหลัง (Leave No One Behind) 

   นโยบาย  สรางความเขมแข็งจากภายใน (Strength from Within) 

     เชื่อมโยงประชาคมโลก (Connect to the World) 

   ขับเคลื่อน  มุงขยาย “พื้นที่รวม” (Extending Common Ground) 

        เพื่อบรรลุ “เปาหมายรวม” (Achieving Common Goal) 
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4 วาระ การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 กลไกประชารัฐ 

 ซอมเสริมฐานราก 

1. สรางสังคมแหงโอกาสและสังคมที่สามารถใน 5 กลุมเปาหมาย 

2. สราง Multiple Growth Poles ผานแผนพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด 4.0 

 

เตรียมการสูอนาคต 

3. สราง Competitive Ecosystem สำหรับกลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย 

4. ลงทุนในโครงสรางพื้นฐานแหงอนาคต 

วาระที่ 1 สรางสังคมแหงโอกาสและสังคมท่ีสามารถ  

   ขับเคลื่อนโดยกระทรวงเกษตร กระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมฯ กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข ธกส. ธนาคารออมสิน ธอส. กองทุนหมูบาน ฯลฯ 

วาระที่ 2 สราง  Multiple Growth Poles ผานแผนพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด 4.0 

   ใชแนวคิด Area-Based Collaboration (ABC) ผานกลไกประชารัฐเชิงพื้นที่ ระหวางผูวาราชการ

จังหวัด หอการคา สภาอุตสาหกรรม ทองถิ่น ผูนำชุมชน ฯลฯ ขับเคลื่อนผานวิสาหกิจเชิงสังคม อาทิ บริษัท

ประชารัฐสามัคคี 

วาระที่ 3 สราง Competitive Ecosystem สำหรับกลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย 

1. พัฒนาเทคโนโลยีของตนเองในระดับหนึ่ง 

2. เปนเทคโนโลยีที่ตอบโจทยความตองการของประเทศ 

3. วิสาหกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 

4. Tech Based Startups 

วาระที่ 4 ลงทุนในโครงสรางพื้นฐานแหงอนาคต 

   ปรับนโยบาย ยุทธศาสตร และโครงสรางสูการเปน Extended Nation  เพื่อรองรับโลกไรพรมแดน 

- การเชื่อมโยงเปนเครือขายทางกายภาพ 

- การเชื่อมโยงเปนเครือขายของผูคน 

- การเชื่อมโยงเปนเครือขายเชิงสถาบัน 

- การเชื่อมโยงเปนเครือขายในโลกเสมือน 

1.4 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

     1.4.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พัฒนาใหหลุดพนจากความยากจน สูเปาหมายการพึ่งตนเอง 

1) เพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรไปสูมาตรฐานเกษตรอินทรียและอาหารปลอดภัย 

 (1) พัฒนาพื้นที่ทุงกุลารองไห ในพื้นที่จังหวัดยโสธร สุรินทร รอยเอ็ด มหาสารคาม  ศรีสะเกษ ให

เปนแหลงผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพสูง รวมทั้งพื้นที่ที่มีศักยภาพอื่นๆ โดยปรับกระบวนการผลิตใหอยูภายใต

มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาหวงโซเกษตรอินทรียใหครอบคลุมขั้นตอนการผลิต พรอมทั้งขยายพื้นที่    
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เกษตรอินทรีย โดยสนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบที่สมาชิกกลุมผูผลิต และชุมชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ

กันเอง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหมๆใหตอบสนองตลาดสินคาเพื่อสุขภาพและการสงออก จัดตั้ง

กองทุนเกษตรอินทรีย สงเสริมตลาดสีเขียวในชุมชนและทองถิ่น สงเสริมเกษตรกรและกลุมเกษตรกรจำหนาย

สินคาผานชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 

 (2) สงเสริมการปรับเปลี่ยนไปสูสินคาเกษตรชนิดใหมตามศักยภาพของพื้นที่โดยสงเสริมการปลูก

พืชผักผลไม และดอกไม ในพื้นท่ีจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม ศรีสะเกษ และอุบลราชธาน ีรวมทั้ง

สงเสริม   โคเนื้อคุณภาพสูงในพื้นที่จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม และโคนมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

และอุบลราชธานี 

 (3) สนับสนุนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรใหพึ่งตนเองได นำรองในจังหวัดอำนาจเจริญ กาฬสินธุ 

และขอนแกน โดยสนับสนุนการรวมกลุมเกษตรกร และพัฒนาเครือขายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณการเกษตร

ใหเขมแข็ง สงเสริมการออมและการเขาถึงแหลงเงินทุน พัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปนมืออาชีพ โดยยึดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม และโครงการ 1 ไร 1 แสน สงเสริมการเรียนรูจากกลุม

เกษตรกรที่ประสบความสำเร็จใหเปนตนแบบ รวมทั้ งสงเสริมตลาดสินคาเกษตรในทองถิ่นและตลาด

อิเล็กทรอนิกสอยางทั่วถึง 

 2) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสูผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มสูง 

 (1) พัฒนาใหนครราชสีมาเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร โดย

สนับสนุนและสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันภาคอุตสาหกรรมอาหารของ

ภาค สรางเครือขายระหวางภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคราชการเพื่อกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู 

ขอมูล เทคโนโลยี นวัตกรรมในการแปรรูปสินคาเกษตรและอาหารใหเปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปที่มีมูลคาสูงและตรง

ตามความตองการของตลาด 

(2) ยกระดับมาตรฐานสินคากลุมผาไหม ผาฝาย ผายอมคราม และสงเสริมพื้นที่ท่ีมีศักยภาพใหกาว

ไปสูการเปนศูนยกลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ ขอนแกน นครราชสีมา สุรินทร และสกลนคร เปนตน 

โดยสงเสริมการพัฒนาคุณภาพสินคา การออกแบบ และตราสัญลักษณพัฒนาเทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัยสราง

นวัตกรรมเพิ่มมูลคา พรอมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑชุมชนอื่นๆ โดยยกระดับผูประกอบการและสราง

ความเชื่อมโยงระหวางวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกับภาคอุตสาหกรรม และสงเสริม

การจับคูธุรกิจเพื่อสรางโอกาสทางธุรกิจ 

 (3) สงเสริมอุตสาหกรรมขนาดยอมผลิตสินคาอุปโภคบริโภค ในพื้นที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ

จังหวัดชัยภูมิ ขอนแกน กาฬสินธุ รอยเอ็ด มุกดาหาร เพื่อการสงออกสูประเทศเพื่อนบาน โดยเนนอุตสาหกรรม  

สีเขียวและการใชวัตถุดิบในพื้นที่ 
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(4) เพิ่มศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนในพื้นที่กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

และตอนลาง โดยใหความสำคัญกับสมดุลระหวางพืชอาหารและพืชพลังงาน โดยสงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืช

พลังงานในพื้นที่ที่ เหมาะสม สงเสริมการผลิตพลังงานทดแทนดวยเทคโนโลยีที่ใชงานไดงายจากพลังงาน

แสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานชีวภาพและชีวมวล ทั้งในภาคการผลิต ชุมชนและทองถิ่นใหมากขึ้น 

 3) ยกระดับการทองเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม อารยธรรมขอม ยุคกอนประวัติศาสตร ธรรมชาติ 

และกีฬาสูนานาชาติ 

 (1) สงเสริมการทองเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม อารยธรรมในทุกพื้นที่ ทองเที่ยว อารยธรรมขอมใน

พื้นที่กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ทองเที่ยววัฒนธรรมลุมน้ำโขงและสุขภาพ ในกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทองเที่ยวยุคกอนประวัติศาสตร ในจังหวัดอุดรธานี ขอนแกน กาฬสินธุ ทองเที่ยว

เชิงกีฬาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย ศรีสะเกษ นครราชสีมา ทองเที่ยวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา 

อุบลราชธานี โดยเพิ่มนวัตกรรมการบริการทองเที่ยวที่มีความหลากหลายตอบสนองกลุมเปาหมาย พัฒนาแหลง

ทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน สงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อใหสามารถทองเที่ยวไดทั้งป รวมทั้งพัฒนาเสนทาง

การทองเที่ยวที่เชื่อมโยงในลักษณะเครือขายเพื่อกระจายนักทองเที่ยวจากเมอืงหลักสูเมืองรอง ชุมชนและทองถ่ิน 

 (2) พัฒนาเสนทางเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวกับประเทศเพื่อนบาน อาทิสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมลานชาง 

เลย อุดรธานี หนองบัวลำภู-หนองคาย-สปป.ลาว โดยเรงพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวแบบเชื่อมโยงกิจกรรมการ

ทองเที่ยวระหวางภาคเอกชนกับชุมชนและทองถิ่นทั้งในประเทศและกับประเทศเพื่อนบานที่สอดคลองกับความ

ตองการของนักทองเที่ยว 

4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 (1) พัฒนาแหลงน้ำเดิมและแหลงน้ำธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ โดยการปรับปรุงอาง

เก็บน้ำ หนองและฝายที่มีอยูเดิม และพัฒนาแหลงน้ำธรรมชาติใหสามารถเพิ่มปริมาณการกักเก็บ ในพื้นที่กลุม

จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 และตอนลาง 2 ซึ่งเปน

พื้นที่ที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาค 

 (2) พัฒนาแหลงน้ำใหมในพื้นที่ลุมน้ำเลย ชี มูล และสรางแหลงกักเก็บ (แกมลิง) อางเก็บน้ำ ฝาย 

และแหลงน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ท่ีเหมาะสมในพืชที่การเกษตร โดยจัดหาพื้นที่เพื่อพัฒนาแหลงน้ำ พัฒนาระบบ

สงน้ำและการกระจายน้ำใหนำไปใชประโยชนในชวงฤดูแลง รวมทั้งพัฒนาแหลงน้ำใตดินตามความเหมาะสมของ

พื้นที่โดยไมใหเกิดผลกระทบจากดินเค็ม 

 5) ฟนฟูทรัพยากรปาไมใหคงความอุดมสมบูรณและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ตน

น้ำของจังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ นครราชสีมา โดยกำหนดและทำเครื่องหมายแนวเขตพื้นที่ปา

อนุรักษและพื้นที่ปานอกเขตอนุรักษใหชัดเจน เนนใหประชาชนมีสวนรวมในการฟนฟู ปลูกปา และปองกันการ

บุกรุก เพื่อรักษาพื้นที่ปาตนน้ำและปองกันการชะลางพังทลายของดินอนุรักษพื้นที่ชุมน้ำ ตลอดจนสงเสริมปา

ชุมชน เพื่อใหเกิดการใชประโยชนจากปาไมอยางยั่งยืน 
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1.4.2 แผนพัฒนากลุมจังหวัด 

   แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร) 

วิสัยทัศน  (Vision) 

ศูนยกลางการเกษตรอุตสาหกรรม  ผลิตภัณฑไหม  ทองเที่ยวอารยธรรมขอม  และการคาชายแดน 

พันธกิจ  (Mission) 

1) สงเสริมการผลิตและแปรรูปขาวหอมมะลิ 

2) สงเสริมและพัฒนาการผลิตมันสำปะหลัง  เพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 

3) สงเสริมการลี้ยงโคเนื้อ  กระบือ  และแพะ  และแปรรูปเชิงคุณภาพ 

4) สงเสริมการเรียนรูสูการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5) สงเสริมศักยภาพการผลิตและตลาดผลิตภัณฑไหม 

6) สงเสริมการทองเที่ยวใหไดรับความนิยม  และบริหารจัดการใหมีศักยภาพ 

7) สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน  และคาขายชายแดน 

8) สงเสริมและพัฒนาดานสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategics  Issues) 

1) การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร 

2) การพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  และผลิตภัณฑไหม 

3) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

    1.4.3 แผนพัฒนาจังหวัด 

          ตำแหนงทางยุทธศาสตร 

1. เปนศูนยกลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทองเที่ยว Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 

2. เปนศูนยกลางการศึกษา ศาสนา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่ มี คุณภาพตาม

มาตรฐานสากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4. เปนศูนยกลางในการปองกันภัยคุกคาม และเสริมสรางความมั่นคง เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ 

5. เปนที่ตั้งของสวนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอยางยั่งยืน 
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เปาหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ป  (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

         “โคราชเมืองนาอยู มุงสูเมือง 3 มรดกยูเนสโก นวัตกรรม และเกษตร อุตสาหกรรม สังคมปลอดภัย” 

            เปาประสงครวม 

    1. เพื่อเพิ่มศักยภาพดานเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา 

    2. เพื่อพัฒนาสังคมใหเปนเมืองนาอยู 

    3. เพื่อเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ และลดมลพิษดานสิ่งแวดลอม 

    4. เพื่อเสริมสรางความมั่นคง ในการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคาม และปกปองสถาบันหลัก             

ของชาติ 

    5. เพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเปาหมายการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา  

   1. เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันดานเศรษฐกิจของจังหวัด 

             2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

  3. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ มีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการดำเนินชีวิต ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง  และมีอุทยานธรณีโคราชที่มุงสูอุทยานธรณีโลก 

  4. เพื่อเสริมสรางความมั่นคง ในการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคาม และปกปองสถาบันหลักของ

ชาต ิ

  5. เพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสนับสนุนการ 

บริหารจัดการทุกดาน            

 ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

    1. การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

    2. การลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

    3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก 

    4. การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชน 

    5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City  และดานอื่น ๆ 

1.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2561 – 2565) 

 1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดำริ 

 2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 

 3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 

 4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
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 5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 

 6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

 7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

 8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

 9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 10. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2. ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

 2.1 วิสัยทัศน 

 

 

 

2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดำริ 

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว  ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณี  และกีฬา 

8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

10. ยุทธศาสตรดานการอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2.3 เปาประสงค 

    1. ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค-บริโภค-การเกษตรเพิ่มขึ้น 

    2. ประชาชนไดรับการศึกษาอยางมีมาตรฐาน 

    3. เกษตรกรมีความเขมแข็ง 

    4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ด ี

    5. ประชาชนไดรับการสงเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุมโรคอยางทั่วถึง 

    6. ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคมทีส่ะดวก ปลอดภัย 

    7. ประชาชนมีสวนรวมในการสงเสริมการทองเที่ยว อนุรกัษวัฒนธรรม ประเพณี   

    8. การสนับสนุนและสงเสริมการจัดการแขงขันกีฬาเพื่อความเปนเลิศ ประชาชนมีสุขภาพดี รางกาย

แข็งแรงโดยการเลนกีฬาออกกำลังกาย และประกอบกิจกรรมนันทนาการ 

    9. การบริหารราชการมีประสิทธิภาพคุณภาพ 

“การศึกษามีคณุภาพตามมาตรฐาน การบริหารคุมคา เศรษฐกิจกาวหนา 

คุณภาพชีวิตดี กีฬาสูสากล ประชาชนมสีวนรวม” 
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    10. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

    11. สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติไดรับการฟนฟูและอนุรักษ 

2.4 ตัวชี้วัด 

    1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

    2. คาเฉลี่ยคะแนน O-Net 

        3. จำนวนสายทางที่ดำเนินการกอสราง ปรบัปรุง/ซอมแซม 

ตาราง 2     ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
            แสดงความสอดคลองระหวางยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12   

นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรจังหวัด และยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา   

ที่ 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนา อบจ.นม. 

(พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศาสตรชาติ 

20 ป 

(พ.ศ.2560-2579) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ  

ฉบับที่ 12 

(พ.ศ.2560-2564) 

นโยบายรัฐบาล 

(คสช.) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา

จังหวัด 

(พ.ศ.2561-2565) 

1 ยุทธศาสตรการสาน

ตอแนวทาง

พระราชดำริ 

5.ยุทธศาสตรดาน

การสรางการ

เติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

4.ยุทธศาสตรการเติบโต

ที่เปนมิตรกับสิ่งแวด 

ลอมเพื่อการพัฒนาที่

ยั่งยืน 

7.ยุทธศาสตรการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานและ

ระบบโลจิสติกส 

9.ยุทธศาสตรการพัฒนา

ภูมิภาค เมือง และพื้นที่

เศรษฐกิจ 

6.การเพิ่ม

ศักยภาพทาง

เศรษฐกิจของ

ประเทศ (6.8) 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนา

และเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแขงขันทาง

เศรษฐกิจ 

3.ยุทธศาสตรบริหาร

จัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ใหมีความสมบูรณอยาง

ยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง และยกระดับ

อุทยานธรณีโคราชสู

อุทยานธรณีโลก 
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ที่ 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนา อบจ.นม. 

(พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศาสตรชาติ 

20 ป 

(พ.ศ.2560-2579) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ  

ฉบับที่ 12 

(พ.ศ.2560-2564) 

นโยบายรัฐบาล 

(คสช.) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา

จังหวัด 

(พ.ศ.2561-2565) 

2 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาการศึกษา 

3.ยุทธศาสตรการ

พัฒนาและ

สงเสริมศักยภาพ

คน 

1.ยุทธศาสตรการ

เสริมสรางและพัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษย 

2.ยุทธศาสตรการสราง

ความเปนธรรมลดความ

เหลื่อมล้ำในสังคม 

4.การศึกษาและ

เรียนรู การ

ทะนุบำรุง

ศาสนา ศิลปะ

และวัฒนธรรม 

2.ยุทธศาสตรการลดความ

เลื่อมล้ำ เพื่อยกระดับ

สังคมใหเปนเมืองนาอยู 

ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง 

3 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาการเกษตร 

2.ยุทธศาสตรดาน

การสราง

ความสามารถใน

การแขงขัน 

4.ยุทธศาสตรการเติบโต

ที่เปนมิตรกับสิ่งแวด 

ลอมเพื่อการพัฒนาที่

ยั่งยืน 

3.ยุทธศาสตรการสราง

ความเขมแข็งทาง

เศรษฐกิจและแขงขันได

อยางยั่งยืน 

9.ยุทธศาสตรการพัฒนา

ภูมิภาค เมือง และพื้นที่

เศรษฐกิจ 

6.การเพิ่ม

ศักยภาพทาง

เศรษฐกิจของ

ประเทศ (6.4) 

(6.11) (6.15) 

(6.16)  และ

(6.17) 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนา

และเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแขงขันทาง

เศรษฐกิจ 

2.ยุทธศาสตรการลดความ

เลื่อมล้ำ เพื่อยกระดับ

สังคมใหเปนเมืองนาอยู 

ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง 

4 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาสังคม 

3.ยุทธศาสตรการ

พัฒนาและ

สงเสริมศักยภาพ

คน 

4.ยุทธศาสตรดาน

การสรางโอกาส

ความเสมอภาค

และเทาเทียมกัน

ทางสังคม 

1.ยุทธศาสตรการ

เสริมสรางและพัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษย 

2.ยุทธศาสตรการสราง

ความเปนธรรมลดความ

เหลื่อมล้ำในสังคม 

3.การลดความ

เหลื่อมล้ำของ

สังคม และการ

สรางโอกาสการ

เขาถึงบริการ

ของรัฐ 

2.ยุทธศาสตรการลดความ

เลื่อมล้ำ เพื่อยกระดับสังคม

ใหเปนเมืองนาอยู ตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

4.ยุทธศาสตรการเสริมสราง

ความมั่นคงทุกมิติ เพื่อ

ปกปองสถาบันหลักของชาติ 

และความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินของประชาชน 
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ที่ 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนา อบจ.นม. 

(พ.ศ.2561-

2565) 

ยุทธศาสตรชาติ 20 

ป 

(พ.ศ.2560-2579) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ  

ฉบับที่ 12 

(พ.ศ.2560-2564) 

นโยบายรัฐบาล 

(คสช.) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา

จังหวัด 

(พ.ศ.2561-2565) 

5 ยุทธศาสตรการ

พัฒนา

สาธารณสุข 

3.ยุทธศาสตรการ

พัฒนาและสงเสริม

ศักยภาพคน 

4.ยุทธศาสตรดาน

การสรางโอกาส

ความเสมอภาคและ

เทาเทียมกันทาง

สังคม 

1.ยุทธศาสตรการ

เสริมสรางและพัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษย 

2.ยุทธศาสตรการสราง

ความเปนธรรมลด

ความเหลื่อมล้ำใน

สังคม 

4.ยุทธศาสตรการ

เติบโตที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

5.การยกระดับ

คุณภาพบริการ

ดานสาธารณสุข

และสุขภาพของ

ประชาชน 

2.ยุทธศาสตรการลดความ

เลื่อมล้ำ เพื่อยกระดับสังคม

ใหเปนเมืองนาอยู ตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

6 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน 
 

2.ยุทธศาสตรดาน

การสราง

ความสามารถในการ

แขงขัน 

3.ยุทธศาสตรการสราง

ความเขมแข็งทาง

เศรษฐกิจและแขงขัน

ไดอยางยั่งยืน 

7.ยุทธศาสตรการ

พัฒนาโครงสราง

พื้นฐานและระบบ           

โลจิสติกส 

6.การเพิ่ม

ศักยภาพทาง

เศรษฐกิจของ

ประเทศ (6.12) 

7.การสงเสริม

บทบาทและการใช

โอกาสใน

ประชาคมอาเซียน 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาและ

เพิ่มขีดความ สามารถในการ

แขงขันทางเศรษฐกิจ 

2.ยุทธศาสตรการลดความ

เลื่อมล้ำ เพื่อยกระดับสังคม

ใหเปนเมืองนาอยู ตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

7 ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาการ

ทองเที่ยว 

ศาสนา-

วัฒนธรรม

ประเพณี และ

กีฬา 

2.ยุทธศาสตรดาน

การสราง

ความสามารถในการ

แขงขัน 

3.ยุทธศาสตรการ

พัฒนาและสงเสริม

ศักยภาพคน 

4.ยุทธศาสตรการเติบโต

ที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน           

3.ยุทธศาสตรการสราง

ความเขมแข็งทาง

เศรษฐกิจและแขงขันได

อยางยั่งยืน 

4.การศึกษาและ

เรียนรู การ

ทะนุบำรุงศาสนา 

ศิลปะและ

วัฒนธรรม          

6.การเพิ่มศักยภาพ

ทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ (6.6) 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาและ

เพิ่มขีดความ สามารถในการ

แขงขันทางเศรษฐกิจ 

2.ยุทธศาสตรการลดความ

เลื่อมล้ำ เพื่อยกระดับสังคม

ใหเปนเมืองนาอยู ตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
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ที่ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

อบจ.นม. 

(พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศาสตรชาติ 20 

ป 

(พ.ศ.2560-2579) 

แผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯ  

ฉบับที่ 12 

(พ.ศ.2560-

2564) 

นโยบายรัฐบาล (คสช.) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา

จังหวัด 

(พ.ศ.2561-2565) 

8 ยุทธศาสตรการบริหาร

จัดการบานเมืองที่ดี 

1.ยุทธศาสตรดาน

ความมั่นคง 

6.ยุทธศาสตรดาน

การปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ

ภาครัฐ 

6.ยุทธศาสตร

การเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

การบริหาร

จัดการภาครัฐ

และธรรมา 

ภิบาลในสังคม 

ไทย 

1.การปกปองและเชิดชู

สถาบันพระมหากษัตริย 

6.การเพิ่มศักยภาพทาง

เศรษฐกิจของประเทศ 

(6.10) 

10.การสงเสริมการ

บริหารราชการแผนดินที่

มีธรรมาภิบาล และ

ปองกันปราบปรามการ

ทุจริต และประพฤติมิ

ชอบในภาครัฐ 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ รองรับ Smart 

City Mice City 

4.ยุทธศาสตรการ

เสริมสรางความมั่นคง

ทุกมิติ เพื่อปกปอง

สถาบันหลักของชาติ 

และความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชน 

9 ยุทธศาสตรการรักษา

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

4.ยุทธศาสตรดาน

การสรางโอกาส

ความเสมอภาค

และเทาเทียมกัน

ทางสังคม 

5.ยุทธศาสตร

ความมั่นคง 

3.การลดความเหลื่อมล้ำ

ของสังคม และการสราง

โอกาสการเขาถึงบริการ

ของรัฐ (3.6) 

2.ยุทธศาสตรการลด

ความเลื่อมล้ำ เพื่อ

ยกระดับสังคมใหเปน

เมืองนาอยู ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 

4.ยุทธศาสตรการ

เสริมสรางความมั่นคง

ทุกมิติ เพื่อปกปอง

สถาบันหลักของชาติ 

และความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชน 
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ที่ ยุทธศาสตรการพัฒนา 

อบจ.นม. 

(พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศาสตรชาติ 20 

ป 

(พ.ศ.2560-2579) 

แผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯ  

ฉบับที่ 12 

(พ.ศ.2560-

2564) 

นโยบายรัฐบาล (คสช.) ยุทธศาสตรการพัฒนา

จังหวัด 

(พ.ศ.2561-2565) 

10 ยุทธศาสตรการ

อนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอม 

5.ยุทธศาสตรดาน

การสรางการเติบโต

บนคุณภาพชีวิตที่

เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

4.ยุทธศาสตร

การเติบโตที่เปน

มิตรกับสิ่งแวด 

ลอมเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

5.ยุทธศาสตร

ความมั่นคง 

8.การพัฒนาและ

สงเสริมการใชประโยชน

จากวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี การวิจัยและ

พัฒนา และนวัตกรรม 

(8.2) 

9.การรักษาความมั่นคง

ของฐานทรัพยากร และ

การสรางความสมดุล

ระหวางการอนุรักษกับ

การใชประโยชนอยาง

ยั่งยืน 

3.ยุทธศาสตรบริหาร

จัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวด 

ลอมใหมีความสมบูรณ

อยางยั่งยืนตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง และ

ยกระดับอุทยานธรณี

โคราชสูอุทยานธรณีโลก 
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ตาราง 3    2.5 คาเปาหมาย 

ความเช่ือมโยงกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธ 

ศาสาตร 

อบจ. 

เปาประสงค 

ตัวช้ีวัด

ผลผลิต/

โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย 

กลยุทธ 
ผลผลิต/

โครงการ 

ตัวช้ีวัดเชิง

คุณภาพ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 
61 62 63 64 65 

1.ยุทธศาสตรการ

พัฒนาและเพิ่ม

ศักยภาพการแขงขัน

เศรษฐกิจ 

3. ยุทธศาสตรบริหาร

จัดการรัพยากร

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมใหสมบูรณ

อยางยั่งยืนตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง 

1.การสานตอ

แนวทาง

พระราชดำริ 

1.การ

สานตอ

แนวทาง

พระราช

ดำริ 

ประชาชนมี

น้ำในการ

อุปโภค-

บริโภค 

การเกษตร

เพิ่มขึ้น 

จำนวน

โครงการ/

กิจกรรม

พัฒนา

แหลงน้ำ 

ไมนอย

กวา 

100 

โครง 

การ 

ไมนอย

กวา 

110 

โครง 

การ 

ไมนอย

กวา 

120 

โครง 

การ 

ไมนอย

กวา 

130 

โครง 

การ 

ไมนอย

กวา 

140 

โครง 

การ 

สำนักการชาง

ฯ กอง

สงเสริม 

สำนักปลัดฯ 

1.พัฒนา

แหลงน้ำ            

2.สานตอ

แนวทาง

พระราช 

ดำริ 

1.โครงการ

พัฒนาแหลง

น้ำ                 

2.โครงการ

สานตอ

แนวทาง

พระราชดำริ 

1.ประชาชนมี

น้ำใชในการ

อุปโภค-บริโภค

และทำการ 

เกษตรมากขึ้น   

2.ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้นและมีรายได

เพิ่มขึ้น 

สำนักชาง/

กอง

สวัสดิการฯ/

สำนักปลัดฯ 

2.ยุทธศาสตร

ยกระดับสังคมใหเปน

เมืองนาอยู 

2.การพัฒนา

การศึกษา 

2.การ

พัฒนา 

การ 

ศึกษา 

ประชาชน

ไดรับ

การศึกษา

อยางมี

มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย

คะแนน          

O-net    

ม.3   

ม.6 

 

 

 

4.40 

5.86 

 

 

 

4.53 

6.04 

 

 

 

4.64 

6.22 

 

 

 

4.80 

6.40 

 

 

 

4.94 

6.58 

สำนัก

การศึกษาฯ  

-สงเสริม

และสนับ 

สนุนการ 

ศึกษา 

1.โครงการ

สนับสนุน

คาใชจายใน

การบริหาร

สถานศึกษา 

2.โครงการ

สงเสริมและ

พัฒนา

การศึกษา 

การจัดการ

ศึกษาได

มาตรฐานขั้น

พื้นฐาน 

สำนัก

การศึกษาฯ 
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ความเช่ือมโยง

กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธ 

ศาสาตร 

อบจ. 

เปา 

ประสงค 

ตัวช้ีวัด

ผลผลิต/

โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาว

หนาของ

เปาหมาย 

กลยุทธ 
ผลผลิต/

โครงการ 

ตัวช้ีวัดเชิง

คุณภาพ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 
61 62 63 64 65 

1.ยุทธศาสตรการ

พัฒนาและเพิ่ม

ศักยภาพการ

แขงขันเศรษฐกิจ 

2.ยุทธศาสตร

ยกระดับสังคมให

เปนเมืองนาอยู 

3.ดานการ

พัฒนาการ

เกษตร 

3.ดานการ

พัฒนาการ

เกษตร 

เกษตรกรมี

ความ

เขมแข็ง 

จำนวน

โครงการ/

กิจกรรมที่

ดำเนินการ 

ไมนอย

กวา 17 

โครง 

การ 

ไมนอย

กวา 18 

โครง 

การ 

ไมนอย

กวา 19 

โครง 

การ 

ไมนอย

กวา 

20 

โครง 

การ 

ไมนอย

กวา 

21 

โครง 

การ 

เพิ่มขึ้นปละ 

1 โครงการ 

1.สงเสริม

และแกไข

ปญหาการ

ประกอบ

อาชีพ 

1.โครงการ

สงเสริมและแกไข

ปญหาการ

ประกอบอาชีพ 

2.โครงการ

สงเสริมการทำ

เกษตรทางเลือก 

3.โครงการ

สงเสริมการ

ประกอบอาชีพ

เสริม 

4.โครงการ

สงเสริมการเลี้ยง

สัตว 

5.โครงการ

สงเสริมสินคาและ

ผลิตภัณฑชุมชน 

6.โครงการ

สงเสริมการ

พัฒนาศักยภาพ

ผูนำชุมชน 

-ผลผลิต

ทางการ 

เกษตรเพ่ิม

มากขึ้น   

-เกษตรกรมี

รายได

เพ่ิมขึ้น  

และสราง

เศรษฐกิจ

ครัวเรือนใน

ชุมชน 

กอง

สวัสดิการฯ 

สำนักปลัดฯ 
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ความเช่ือมโยง

กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธ 

ศาสาตร 

อบจ. 

เปา 

ประสงค 

ตัวช้ีวัด

ผลผลิต/

โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย 

กลยุทธ 
ผลผลิต/

โครงการ 

ตัวช้ีวัดเชิง

คุณภาพ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 
61 62 63 64 65 

2.ยุทธศาสตร

ยกระดับสังคมให

เปนเมืองนาอยู 

4.ยุทธศาสตรการ

เสริมสรางความ

มั่นคงทุกมิติ เพื่อ

ปกปองสถาบัน

หลักของชาติ 

และความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินของ

ประชาชน 

4.ดานการ

พัฒนาสังคม 

4.ดานการ

พัฒนาสังคม 

ประชาชน

มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี 

จำนวน

โครงการ/

กิจกรรมที่

ดำเนินการ 

ไมนอย

กวา 

50 

โครง 

การ 

ไมนอย

กวา 

52 

โครง 

การ 

ไมนอย

กวา 

54

โครง 

การ 

ไมนอย

กวา 

56 

โครง 

การ 

ไมนอย

กวา 

58 

โครง 

การ 

เพิ่มขึ้น 

ปละ 2 

โครงการ 

1.สังคม

สงเคราะห

พัฒนา

คุณภาพ

ชีวิต

ประชาชน 

1.โครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

2.โครงการ

สงเสริมความ

เขมแข็งของ

ชุมชน 

3.โครงการ

สงเคราะห

ประชาชน 

ประชาชน

มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น 

กอง

สวัสดิการฯ  

สำนักปลัดฯ 

 

2.ยุทธศาสตร

ยกระดับสังคมให

เปนเมืองนาอยู 

5.ดานการ

พัฒนา

สาธารณสุข 

5.ดานการ

พัฒนา

สาธารณสุข 

ประชาชน

ไดรับการ

สงเสริม

สุขภาพ 

การรักษา 

พยาบาล  

การปองกัน

และ

ควบคุมโรค

อยางทั่วถึง 

จำนวน

โครงการ/

กิจกรรมที่

ดำเนินการ 

ไมนอย

กวา 

30

โครง 

การ 

ไมนอย

กวา 

32 

โครง 

การ 

ไมนอย

กวา 

34

โครง 

การ 

ไมนอย

กวา 

36 

โครง 

การ 

ไมนอย

กวา 

38 

โครง 

การ 

เพิ่มขึ้น 

ปละ 2 

โครงการ 

1.ปองกัน

และบำบัด 

รักษาโรค 

1.โครงการ

ปองกันและ

บำบัดรักษาโรค 

2.โครงการพัฒนา

ศักยภาพ

อาสาสมัคร

สาธารณสุข 

3.โครงการ

สงเสริมสุขภาพ

และอนามัยของ

ประชาชน 

ประชาชน

มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น  

มีความรู

เพิ่มขึ้น

สามารถ

ปองกัน

ตนเองและ

ครอบครัว 

กอง 

สาธารณสุข 
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ความเช่ือมโยง

กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธ 

ศาสตร 

อบจ. 

เปาประสงค 

ตัวช้ีวัด

ผลผลิต/

โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย 

กลยุทธ 
ผลผลิต/

โครงการ 

ตัวช้ีวัดเชิง

คุณภาพ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 
61 62 63 64 65 

1.ยุทธศาสตรการ

พัฒนาและเพิ่ม

ศักยภาพการ

แขงขันเศรษฐกิจ 

2.ยุทธศาสตร

ยกระดับสังคมให

เปนเมืองนาอยู 

6.ดานการ

พัฒนา

โครงสราง

พื้นฐาน 

6.ดานการ

พัฒนา

โครงสราง

พื้นฐาน 

ประชาชนไดใช

เสนทางคมนาคม

ที่สะดวก 

ปลอดภัย 

จำนวนสาย

ทางที่

ดำเนินการ

กอสราง 

ปรับปรุง/

ซอมแซม 

ไมนอย

กวา 

750 

โครง 

การ 

ไมนอย

กวา 

760 

โครง 

การ 

ไมนอย

กวา 

770 

โครง 

การ 

ไมนอย

กวา 

780 

โครง 

การ 

ไมนอย

กวา 

790 

โครง 

การ 

เพิ่มขึ้นป

ละ 10 

โครงการ 

1.พัฒนา

โครงสราง

พื้นฐาน 

1.โครงการ

พัฒนา

โครงสราง

พื้นฐาน 

ประชาชนไดรับ

บริการสาธารณะ

สาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ

อยางทั่วถงึ 

สำนักชาง 

1.ยุทธศาสตรการ

พัฒนาและเพิ่ม

ศักยภาพการ

แขงขันเศรษฐกิจ 

2.ยุทธศาสตร

ยกระดับสังคมให

เปนเมืองนาอยู 

7.ดานการ

พัฒนาการ

ทองเที่ยว 

ศาสนา

วัฒนธรรม

ประเพณี

และกีฬา 

 

 

 

 

 

 

 

7.ดานการ

พัฒนาการ

ทองเที่ยว 

ศาสนา

วัฒนธรรม

ประเพณี

และกีฬา 

1.ประชาชนมีสวน

รวมในการสงเสริม

การทองเที่ยว 

อนุรักษวัฒน ธรรม

ประเพณี 

2.มีการสนับสนุน

และสงเสริมการ

จัดการแขงขันกีฬา

เพ่ือความเปนเลิศ

ประชาชนมีสุขภาพ

ดี รางกายแขง็แรง

โดยการเลนกีฬา 

ออกกำลังกาย และ

ประกอบกิจ กรรม

นันทนาการ 

 

จำนวน

โครงการ 

กิจกรรมที่

ดำเนินการ 

ไมนอย

กวา 

40 

โครง 

การ 

ไมนอย

กวา 

45 

โครง 

การ 

ไมนอย

กวา 

50 

โครง 

การ 

ไมนอย

กวา 

55 

โครง 

การ 

ไมนอย

กวา 

60 

โครง 

การ 

เพิ่มขึ้นป

ละ 5 

โครงการ 

1.ทำนุ บำรุง

ศาสนา 

บำรุงรักษา

ศิลปะจารีต

ประเพณี  

ภูมิปญญา 

วัฒนธรรมอัน

ดีของทองถิ่น  

2.สงเสริมการ

ทองเที่ยว 

3.สงเสริม

กีฬา 

1.โครงการ

ทำนุ บำรุง

ศาสนา 

บำรุงรักษา

ศิลปะจารีต

ประเพณี  

ภูมิปญญา 

วัฒนธรรมอัน

ดีของทองถิ่น 

2.โครงการ

สงเสริมการ

ทองเที่ยว 

3.โครงการ

สงเสริมกีฬา 

ประชาชนมีสุขภาพ

แข็งแรงและสราง

รายไดในพื้นที ่

สำนัก

การศึกษาฯ 

สำนักปลัดฯ 

กอง

สวัสดิการฯ 
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ความเช่ือมโยง

กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสต

ร อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธ 

ศาสาตร 

อบจ. 

เปาประสงค 

ตัวช้ีวัด

ผลผลิต/

โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย 

กลยุทธ 
ผลผลิต/

โครงการ 

ตัวช้ีวัดเชิง

คุณภาพ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 
61 62 63 64 65 

5.ยุทธศาสตรการ

พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ

ภาครัฐ 

4.ยุทธศาสตรการ

เสริมสรางความ

มั่นคงทุกมิติ เพื่อ

ปกปองสถาบัน

หลักของชาติ 

และความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินของ

ประชาชน 

8.การ

บริหาร

จัดการ

บานเมืองที่

ดี 

8.การ

บริหาร

จัดการ

บานเมือง 

ที่ดี 

การบริหาร

ราชการมี

ประสิทธิภาพ 

คุณภาพ 

จำนวน

โครงการ/

กิจกรรมที่

ดำเนินการ 

ไมนอย

กวา 

70 

โครง 

การ 

ไมนอย

กวา 

80 

โครง 

การ 

ไมนอย

กวา 

90 

โครง 

การ 

ไมนอย

กวา 

100 

โครง 

การ 

ไมนอย

กวา 

110 

โครง 

การ 

เพิ่มขึ้น 

ปละ 10 

โครงการ 

1.สงเสริม

ประชาธิป 

ไตย 

2.สงเสริมการ

มีสวนรวม

ของ

ประชาชน 

3.สงเสริม

และพัฒนา

เทคโนโลยี 

4.เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

การปฏิบัติ 

งานราชการ 

1.โครงการ

สงเสริม 

ประชาธิปไตย 

2.โครงการ

สงเสริมการม ี

สวนรวมของ

ประชาชน 

3.โครงการ

สงเสริมและ

พัฒนาเทคโนโลยี 

4.โครงการเพิ่ม

ประสิทธิ ภาพ

การปฏิบัติงาน

ราชการ 

1.ประชาชน 

มีสวนรวมใน

การจัดทำ

แผนพัฒนา

และติดตาม

ประเมินผล

โครงการ 

2.บุคลากร

ไดรับการ

พัฒนา

ศักยภาพใน

การปฏิบัติ 

งาน 

ทุกสวนราช 

การ 

2.ยุทธศาสตร

ยกระดับสังคมให

เปนเมืองนาอยู 

4.ยุทธศาสตรการ

เสริมสรางความ

มั่นคงทุกมิต ิเพื่อ

ปกปองสถาบัน

หลักของชาติ และ

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ของประชาชน 

9.ดานการ

รักษาความ

ปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

9.ดานการ

รักษาความ

ปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

จำนวน

โครงการ/

กิจกรรมที่

ดำเนินการ 

ไมนอย

กวา 4 

โครง 

การ 

ไมนอย

กวา 5 

โครง 

การ 

ไมนอย

กวา 6

โครง 

การ 

ไมนอย

กวา 7 

โครง 

การ 

ไมนอย

กวา 8 

โครง 

การ 

เพิ่มขึ้นป

ละ 1 

โครงการ 

1.การปองกัน

และบรรเทา

สาธารณภัย 

2.เสริมสราง

ความ

ปลอดภัยของ

ประชาชน 

1.โครงการเตรียม

ความพรอมในการ

ปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

2.โครงการเสริมสราง

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ของประชาชน 

3.โครงการปองกัน

อุบัติเหต ุ

ประชาชนมี

ความรูดาน

การรักษา

ความ

ปลอดภัยใน

ชีวิตและ

ทรัพยสินทำ

ใหเกิด

อุบัติเหตุและ

อุบัติภัยลดลง 

สำนักชาง 
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ความเช่ือมโยง

กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสต

ร อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธ 

ศาสาตร 

อบจ. 

เปาประสงค 

ตัวช้ีวัด

ผลผลิต/

โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย 

กลยุทธ 
ผลผลิต/

โครงการ 

ตัวช้ีวัดเชิง

คุณภาพ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 
61 62 63 64 65 

3.ยุทธศาสตร

บริหารจัดการ

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมให

สมบูรณอยาง

ยั่งยืนตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง 

10.ดาน

การอนุรักษ

ทรัพยากร 

ธรรมชาติ

และสิ่งแวด 

ลอม 

10.ดาน

การอนุรักษ

ทรัพยากร 

ธรรมชาติ

และ

สิ่งแวดลอม 

สิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรม 

ชาติไดรับการ

ฟนฟูและอนุรักษ 

จำนวน

โครงการ/

กิจกรรมที่

ดำเนินการ 

ไมนอย

กวา 

14 

โครง 

การ 

ไมนอย

กวา 

16 

โครง 

การ 

ไมนอย

กวา 

18 

โครง 

การ 

ไมนอย

กวา 

20 

โครง 

การ 

ไมนอย

กวา 

22 

โครง 

การ 

เพิ่มขึ้น 

ปละ 2 

โครงการ 

1.การจัดการ

สิ่งแวดลอม

และมลพิษ

ตาง ๆ 

2.การกำจัด

ขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล

รวม 

3.จัดตั้ง ดูแล 

ระบบน้ำเสีย

รวม 

4.คุมครอง 

ดูแลและ

บำรุงรักษา

ปาไม ที่ดิน 

ทรัพยากร 

ธรรมชาติ

และ

สิ่งแวดลอม 

1.โครงการฟนฟู

และอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมช

าติและ

สิ่งแวดลอม 

2.โครงการ

ปองกันและแกไข

ปญหามลพิษและ

สิ่งแวดลอม 

3.โครงการจัดการ

ระบบกำจัดขยะ

รวม 

ประชาชนมี

ความรูในการ

จัดการขยะ 

องคกร

ปกครองสวน

ทองถิ่นมีสวน

รวมในการ

จัดการขยะ

อยางถูกวิธี 

จำนวน

ปริมาณขยะ

ลดลงตาม

นโยบาย

จังหวัด

สะอาด 

สำนักชาง 
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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. การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ 

     18. การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

     19. จัดตั้ง ดูแลระบบน้ำเสียรวม 

     20. คุมครอง ดูแลและบำรุงรักษาปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

   3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ไดวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปจจุบันและ

โอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น  โดยใชเทคนิค SWOT Analysis  ซึ่งเปนการพิจารณาถึงปจจัยภายใน       

(จุดแข็ง,จุดออน) และปจจัยภายนอก (โอกาส,อุปสรรค)  ที่มีผลตอการพัฒนาดานตาง ๆ ของทองถิ่น ดังนี้ 
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ตาราง 4 1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดำร ิ

จุดแข็ง (Strength-s) จุดออน (Weakness – w) 

1.เปนองคกรขนาดใหญมีศักยภาพ 

2.มีศูนยประสานงานครบ 32 อำเภอ มี ส.อบจ. เปน

ตัวแทนของประชาชนในเขตพื้นที ่

3.ออกขอบญัญัติของตนเองได 

4.มีแหลงน้ำธรรมชาติที่สำคัญ 9 ลุมน้ำ ไดแก ลุมน้ำมูล

ตอนบน, ลุมน้ำลำพระเพลิง,ลุมน้ำลำมลูตอนลาง, ลุมน้ำ

ลำปลายมาศ, ลุมน้ำลำตะคอง,ลุมน้ำลำเชียงไกร,ลุมน้ำ 

ลำสะแทด ลุมน้ำลำชี และลุมน้ำลำจกัราช  และมีอางเกบ็

น้ำขนาดใหญหลายแหง 

5.บุคลากรมีคุณภาพ  สวนใหญมีภูมลิำเนาอยูในจังหวัด  

ทำใหเขาใจและวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

6.มีนโยบายและยุทธศาสตรที่ชัดเจน  เนนการมสีวนรวม  

มีแผนพฒันาที่ชัดเจน 

7.ดานการบริหารเปนองคกรขนาดใหญ มทีรัพยากร 

เครื่องมือ และอปุกรณในการทำงานเตรียมพรอมเพื่อการ

สงเสริมและสนบัสนุนโครงการ 

8.อบจ.ไดนอมนำแนวทางพระราชดำริของในหลวง  เรื่อง

การบริหารจัดการน้ำมาเปนหลกัในการจัดทำแผนพัฒนา

ของ อปท. 

9.มีโครงการพฒันาขุดลอก  คูคลองและจัดสรางแหลงน้ำ  

สงวนและเกบ็กักน้ำเพื่อการเกษตร  เพื่อการอุปโภคและ

บริโภค   

10.มีการตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อยางจริงจังและตอเนื่อง 

1.มีองคกรปกครองสวนทองถิ่นขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณจำนวนมาก  แตองคการ

บรหิารสวนจังหวัดไมสามารถดำเนินการไดทุก

โครงการ  เนือ่งจากงบประมาณมีไมเพียงพอ  

และไมใชอำนาจหนาที่ตามระเบียบ กฎหมายที่

เกี่ยวของ 

2.ความตองการของประชาชนมีมาก  บริการได

ยังไมทั่วถึง 

3.ขาดแคลนแหลงน้ำเพื่อทำการเกษตรใน

หนาแลง  ขนาดของแหลงน้ำในชุมชนมีไม

เพียงพอตอภาคการทำการเกษตรและอุปโภค-

บริโภค 

4.ระบบชลประทานยังไมทั่วถึงขาดการบริหาร

จัดการน้ำอยางเปนระบบ 

5.ลักษณะงานซ้ำซอนกบัองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น (ทม. ทต. อบต. ในพื้นทีจ่ังหวัด) 

6.การบริหารงบประมาณที่ไมตรงตอความ

ตองการของประชาชน 

7.การประชาสมัพันธเรือ่งการใชน้ำใหประชาชน

เขาใจมีนอย  การจัดสรางแหลงน้ำใหมๆ   ยังไม

เพียงพอ  เพราะใหความสำคัญกบัแหลงน้ำเดิม

มากกวา 

8.การจัดสรรงบประมาณมจีำนวนจำกัด  ทำให

การพัฒนาไมตอเนื่อง   

9.งบประมาณในการพฒันาศักยภาพไมเพียงพอ 

เนื่องจากพื้นทีบ่รกิาร กำกบัดูแลมบีรเิวณกวาง 

10.แหลงน้ำตื้นเขิน  ทำใหไมสามารถกักเก็บน้ำ

ไดเพียงพอ  

11.ไมมีการวางแผนบรูณาการรวมกันของทุก

ภาคสวน 
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1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดำริ (ตอ) 

โอกาส (Opportunity – o) อุปสรรค (Threat-t) 

1.แนวคิดพระราชดำริตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ทำใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง 

2.มีการพฒันาทางการเกษตร เนือ่งจากรัฐบาลมีนโยบาย

ใหจัด zoning การเกษตร 

3.ดานการเมือง มีการสนบัสนุนและสงเสริมโครงการตาม

แนวทางพระราชดำริใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด 

4.รัฐบาลมีนโยบายสงเสรมิใหมกีารบรหิารจัดการน้ำอยาง

บูรณาการและเรงรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน 

5.การประสานงาน การวางแผน และการบริหารงานที่ด ี 

จะทำใหแนวทางพระราชดำรปิระสบผลสำเรจ็ได 

6.ความไดเปรียบดานจำนวนประชากร ขนาดพื้นที ่ และ

การเตบิโตดานเศรษฐกิจ 

7.มีการกระจายอำนาจสูทองถิ่นมากขึ้น ทำใหเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการ 

8.มีเทคโนโลยีทีท่ันสมัย 

9.การมสีวนรวมจากประชาชนในทุกภาคสวน 

10.มีการประสานและรวมมอืกับประชาชนในการพัฒนา

ชุมชนและสังคม 

11.การดำเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกจิพอเพียงของประชาชน

ในพื้นที ่

12.มีความเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ  มีการขยายพื้นที่ทาง

การเกษตรเพิม่ขึ้น 

1.ความไมเขาใจในแนวทางพระราชดำริและ

ความไมรูในการทีจ่ะสานตอการดำเนินงานตาม

แนวทางพระราชดำร ิ

2.ขาดความตอเนื่องนโยบายการพฒันาทองถิ่น 

3.การสงเสรมิจากภาครัฐไมมีความตอเนือ่ง  ไมมี

การติดตามผลประเมินโครงการอยางเปน

รูปธรรม  ทำใหประชาชนไมไดรับความรูความ

เขาใจที่แทจรงิ   

4.ในฤดูแลงมีปริมาณน้ำนอย ไมสามารถนำน้ำ

มาใชอุปโภคได  พื้นที่จงัหวัดนครราชสีมาเปน

ทางน้ำผานทำใหเกิดปญหาน้ำทวม 

5.ขาดการประสานและบริหารจัดการน้ำตาม

พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

รัชกาลที่ 9 เมื่อป 2538  เพื่อแกไขและปองกัน

ปญหาอุทกภัยอยางเปนระบบ 

6.ขอจำกัดดานกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติ

ราชการไมชัดเจน 

7.จังหวัดนครราชสมีามีสภาพพื้นที่ประสบภัย

ธรรมชาติ เชน ภัยแลงฝนทิง้ชวง และอุทกภัยใน

บางพื้นที ่

8.ปญหาดานสภาพพื้นที ่เชน ดินเค็ม ปาเสื่อม

โทรม 

9.สภาพพื้นทีบ่รหิารจัดการมีบริเวณกวาง การ

ใหบรกิารลาชาและไมทั่วถึง 

10.ลักษณะภูมิประเทศของจงัหวัดนครราชสีมามี

บางสวนเปนภูเขา  ทีร่าบสูง  อาจทำใหการ

พัฒนางานดานการเกษตรมีความยากลำบากที่

จะใหพื้นที่อุดมสมบูรณ   

11.ประชาชนในพื้นที่ขาดจิตสำนึกและไม

ตระหนักในการใชน้ำอยางประหยัด 

12.ปญหาการลุกล้ำแหลงน้ำธรรมชาต ิ
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  ตาราง 5  2.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 

จุดแข็ง (Strength-s) จุดออน (Weakness – w) 

1.ผูบริหารใหความสำคัญในการพฒันาดานการศึกษา 

2.อบจ.มีวิสัยทัศนใหความสำคัญตอการจัดทำแผนพฒันา

การศึกษาสงผลใหการศึกษามีทิศทางชัดเจนปฏิบัติไดอยาง

มีคุณภาพ 

3.การจัดโครงสรางองคการบริหารสวนจังหวัดมีความ

ชัดเจนครอบคลุมตามอำนาจหนาที่ทกุภารกจิ 

4.มีโรงเรียนในสังกัด 58 โรง ทำใหความพรอมทีจ่ะพฒันา

ทั้งดานบุคลากร อาคาร สถานที่ สื่อการเรียนการสอน 

5.มีการแบงกลุมโรงเรียนในสังกัดเปน 6 กลุม ทำให

สะดวกตอการประสานงาน การบรหิารจัดการและการ

พัฒนาการศกึษา 

6.มีการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

7.ความรวมมือกันอยางดีระหวางหนวยงานและ

สถานศึกษา 

8.อบจ. มงีบประมาณสนบัสนุนพฒันาการการศกึษาอยาง

ตอเนื่องและมปีระสิทธิภาพ 

9.บุคลากรมีความพรอมทีจ่ะรับการพฒันา  ความรู  

ทักษะ  และประสบการณ 

10.ประชาชน  นักเรียน  ผูปกครองใหความรวมมอืในการ

ดำเนินกิจกรรมเปนอยางด ี

11.มีหนวยงานในองคกรทีม่ีคุณภาพและครอบคลุมทุก

ดานทั้งดานการศึกษา  สาธารณสุข  สาธารณูปโภค สังคม

และวัฒนธรรมทีส่ามารถสนบัสนุนซึ่งกันและกัน 

1.หนวยงานที่ประเมิน ตรวจสอบ พฒันาทักษะ

ทางการศกึษา (ศน.) ยังไมเขมแข็ง 

2.การพฒันาบุคลากรภายในองคกรไมทั่วถึง ขาด

การสนบัสนุนใหบุคลากรไดรับความรู 

3.การพฒันาขาราชการครูและบุคลากรให

สอดคลองกบัสาขาวิชาและความตองการ 

4.โครงสรางขององคการบรหิารสวนจังหวัดมีการ

เปลี่ยนแปลง/ภารกจิที่ไดรบัมอบเพิ่มมากขึ้น 

5.ขาดการศึกษานิเทศก  ในการขับเคลื่อนทาง

การศึกษา 

6.อุปกรณการเรียนการสอนสายอาชีพไม

เพียงพอ 

7.สถานศึกษาขนาดเล็กมีปริมาณงานเทากบั

สถานศึกษาขนาดใหญ สงผลใหการดำเนินงาน

ลาชากวาปกต ิ

8.ครูและบุคลากรขอยาย/โอนเปนจำนวนมาก 

เพื่อกลับภูมลิำเนา ทำใหการปฏิบัติงานไม

ตอเนื่อง 

9.โรงเรียนตัง้อยูหางไกลจากองคการบรหิารสวน

จังหวัด  ทำใหไมสะดวกในการประสานงาน 

10.ขาดการใหความรูกบัครูในการพฒันาการจัด

การศึกษา  เนื่องจากครูบรรจุใหมยังขาด

ประสบการณในการทำงาน 

11.ควรพัฒนาโรงเรียนเล็กใหมีความเขมแข็ง 
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2.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา (ตอ) 

โอกาส (Opportunity – o) อุปสรรค (Threat-t) 

1.ความเจรญิกาวหนาทางดานเทคโนโลยี  สงผลใหเกดิสื่อการ

เรียนการสอนนวัตกรรมมากขึ้น 

2.พรอมยกระดับการศึกษาสอดคลองกับแนวทางการพฒันา

การศึกษาของชาต ิ

3.รัฐบาลมีการสนับสนุนทางดานการศึกษา 

4.ประชาชนใหความสำคญัของการศึกษา 

5.ชุมชนและองคกรทองถิ่นเห็นความสำคญัของการจัด

การศึกษาสงผลใหเกิดแหลงเรยีนรูในชุมชนมากขึ้น 

6.จังหวดันครราชสีมามีสถาบันอุดมศึกษาทีเ่ปนแหลงรวม

ทรัพยากรบุคคลและองคความรูที่สามารถนำไปเชื่อมโยง 

กับการพัฒนาการศึกษาของจงัหวดันครราชสีมา  เชน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัยราชภฎั

นครราชสีมา  มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน  มหาวิทยาลัยวงษ

ชวลิตกุล เปนตน 

7.โครงการเรียนฟรี 15 ป สงผลใหนักเรียนไดรับโอกาสใน

การศึกษามากขึ้น 

8.นโยบายโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดตัง้การศึกษา

ตั้งแตระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สงผลให

นักเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษามากขึ้นและทั่วถงึ 

9.การเปดประชาคมอาเซียนทำใหเกิดการสรางความรวมมือ 

แลกเปลีย่นความรูเทคโนโลย ีและบคุลากรดานการศึกษา 

10.เทคโนโลยีมคีวามเจริญกาวหนาสูง ทำใหเกิดโอกาสในการ

พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลและสามารถนำระบบ

อิเล็กทรอนิกสมาใชในการใหบริการทางการศึกษาไดอยาง

หลากหลาย 

11.ยุทธศาสตรชาติที่มุงเนนการลดความเหลื่อมล้ำ  ประชาชน

ทุกกลุมมีมาตรฐานการดำรงชีวติที่มีคุณภาพดวยระบบ

การศึกษาที่มปีระสิทธิภาพและทั่วถงึ 

12.มีแหลงเรียนรูนอกหองเรยีนที่หลากหลาย เชน พิพิธภัณฑ

ไมกลายเปนหินนครราชสีมา  ศูนยดาราศาสตร  และ

วิทยาศาสตรนครราชสีมา (ทองฟาจำลอง) หอดดูาวเฉลิมพระ

เกียรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษานครราชสีมา  อุทยานการ

เรียนรูสิรินธร เปนตน 

1.การปรับเปลี่ยนรูปแบบของ อบจ. ตามรัฐธรรมนูญที่จะ

เกิดขึ้น 

2.กฎหมาย  ระเบียบการจัดการศึกษาของทองถิ่นที่รวมศูนย

การบริหารและยังไมกระจายอำนาจสูสถานศึกษาสงผลให

การจัดการศึกษาลาชา  ไมตรงตามความตองการ 

3.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขาดการดำเนินการที่

ดีดานการกำกับและติดตามการดำเนินงานตามแผน 

4.ผูปกครองมีฐานะยากจน  ไมสามารถสงเสริมสนับสนุน

การศึกษาของบุตรหลานไดอยางเต็มที่ 

5.มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบอย ๆ การพัฒนาไมตอเน่ือง 

6.อำนาจหนาที่ตามแผนกระจายอำนาจฯ ยังไมมีความ

ชัดเจนในภารกิจ 

7.ชุมชนมีการแพรกระจายของสารเสพติด  ความ 

เจริญของเทคโนโลยีสงผลใหนักเรียนบางสวนเปนกลุมเสี่ยง

และมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 

8.ชุมชนไมมีเวลาและความรวมมือในการวางแผนพัฒนา

และการบริหารจัดการศึกษาจำกัด เนื่องจากตองประกอบ

อาชีพ 

9.หลักสูตรถูกกำหนดจากสวนกลาง ไมเหมาะสมกับสภาพ

ของทองถิ่น 

10.การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  สงผลกระทบตอแนว

ทางการพัฒนาอยางยั่งยืน 

11.ประชาชนในทองถิ่นมีคานิยมที่จะนำบุตรหลานเขาเรียน

ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. มากกวา 

12.ชุมชนสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม  มีรายไดนอย  

สงผลกระทบตอการเรียนของนักเรียนและโอกาสที่จะ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักเรียน 

13.ปญหาความไมมั่นคงทางการเมือง ทำใหยากตอการ

กำหนดทิศทางการบริหารที่ตอเนื่อง 

14.การบริหารจัดการและการใชงานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศในการสื่อสารหรือคนหาขอมูลยังคงชามาก

สำหรับการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ 
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ตาราง 6 3.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 

จุดแข็ง (Strength-s) จุดออน (Weakness – w) 

1.มี อกม.ระดับจังหวัด,ระดับอำเภอ และระดับตำบล  

ครอบคลุมทั้งจังหวัด 

2.มศีูนยประสานงานครบ 32 อำเภอ  มี ส.อบจ. เปน

ตัวแทนของประชาชนในเขตพื้นที ่

3.ผูบรหิารมีนโยบายที่ชัดเจนและสอดคลองกบั

แผนพฒันา 

4.อบจ. นครราชสีมา เปนองคกรขนาดใหญมศีักยภาพ 

มีอิสระในการบรหิาร 

5.โคราชเปนเมืองเกษตรกรรม 

6.มีองคกรเครือขายชาวบานที่เขมแข็งจำนวนมาก 

7.พื้นทีจ่ังหวัดนครราชสีมาเหมาะกับการทำ

การเกษตร  ปลูกพืช เลี้ยงสัตว 

8.มีการจัดตั้งกลุมเพื่อสงเสริมผลิตภัณฑของเกษตรกร 

9.มีการสงเสริมสนับสนุนการพฒันาการเกษตรใหแก  

ประชาชน 

10.ประชาชนมคีวามขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ  

และมีการพฒันานำเทคโนโลยีใหมๆ มาใชใน

การเกษตร 

11.มีปราชญชาวบาน  และนักวิชาการสนับสนุนการ

ดำเนินงาน    

12.เปนศูนยกลางเกษตรทีส่ำคัญ โดยมีแหลงเพาะปลูก

พืชเศรษฐกิจ พชืพลังงานทดแทน แหลงผลิต ปศุสัตว 

แหลงผลิตสัตวน้ำจืดทีส่ำคัญ ฯลฯ ของประเทศ และ

ภูมิภาค 

13. เปนศูนยกลางอาหารปลอดภัยตามโครงการ 

Food Valley 

14. มีสินคาทางการเกษตรหลายชนิดที่ไดขึ้นทะเบียน

สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร เชน กาแฟดงมะไฟ ขาวหอม

มะลิ ทุงสัมฤทธิ ์

15. แหลงปลูกผักอินทรียแปลงใหญ กวา 300 รายที่

อำเภอวังนำ้เขียว   

1.ขาดการจัดการทรัพยากรนำ้ ระบบชลประทานที่ดีพอ  

ทำใหเกิดปญหานำ้ทวม  และแหลงกักเก็บน้ำมีไม

เพียงพอในการทำการเกษตร ขาดแคลนน้ำทำ

การเกษตรในฤดแูลง   

2.ความตองการของกลุมอาชีพเกษตร วสิาหกิจ มคีวาม

ตองการจำนวนมาก  แต อบจ.ตอบสนองไดไมทัว่ถึง  

เนื่องจากมีงบประมาณจำนวนจำกัด 

3.เกษตรกรโดยรวมยังมีปญหาหนีส้ินและมีฐานะยากจน   

4.ขาดการนำระบบ(Zoning)มาใชประโยชนในการผลิต

อยางจริงจัง 

5.ขาดระบบเชื่อมตอเขาสูภาคการตลาดและ

อุตสาหกรรม 

6.ขาดการใหการสนับสนุนผูนำทองถิ่นในการสราง 

และประสานเครือขายชุมชนใหเขมแข็ง  เพื่อเปนแกน

นำที่สำคญั  ในการสรางตนแบบการทำเกษตรกรรม

อยางยั่งยืน   

7. เกษตรกรยังไมมีการรวมกลุมกันมากนัก ยังตองพึ่งพา

พอคาคนกลางอยูมาก ทำใหถูกกดราคาผลิตและไมมี

อำนาจตอรอง 

8.ขาดการสนบัสนุนสงเสริมการพฒันาการเกษตรอยาง

จริงจัง  และขาดการติดตามการดำเนินงานอยางใกลชิด 

9. การจัดทำงบประมาณไมสอดคลองกบัการพัฒนาดาน

การเกษตร เกษตรกรยังไมไดรับการชวยเหลอื 

อยางเพียงพอ  เน่ืองจากนโยบายสวนใหญจะเนนดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

10.ขาดบคุลากรดานการเกษตรที่มคีวามรูและชำนาญ

การเฉพาะดาน ในการใหความรูและพฒันาดาน

เกษตรกรรมใหกบัประชาชนแตละพื้นที ่ 

11.ผลผลิตมีนอยไมมีคุณภาพไมคุมกับการลงทุน  

เกษตรกรขาดทุน 

12. ภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม ขาดแคลน

แรงงาน ตองจางแรงงานตางดาวเพิ่มมากขึ้น 
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3.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร (ตอ) 

จุดแข็ง (Strength-s) จุดออน (Weakness – w) 

 13. ภาคการเกษตร บางพื้นที่เปนดินเค็ม มีความ

อุดมสมบูรณต่ำ เนื้อดินเปนทราย พื้นดินมีความตื้น 

สงผลใหการดูดซับน้ำและแรธาตุนอย 

14. ภาคการเกษตร ขาดเสนทางการคมนามคม เพือ่

การขนสง ปจจัย และผลผลิตทางการเกษตร (สาย

รอง) ไมเพียงพอ และขาดการเชื่อมโยงระหวางที่ตัง้

ภาคการผลิต ศูนยรวบรวมและกระจายสินคา 

รวมถึงมปีญหากฎระเบียบและเอกสารที่ทำใหการ

ดำเนินการขนสงเปนไปดวยความลาชา 

15. บางพื้นที่เปนดินเค็ม มสีภาพน้ำกรอย/เค็ม มกัมี

ปญหาน้ำเค็มรกุล้ำพื้นที่ทำการเกษตร 

โอกาส (Opportunity – o) อุปสรรค (Threat-t) 

1.รัฐบาลมีนโยบายใหผลผลิตทางการเกษตรเปนครัว

โลก 

2. มีการจัดทำแหลงเรียนรูที่เปนตัวอยางในการปฏิบัต ิ

3.การเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

4.มีสถาบันการศึกษา หลายแหงที่มีความสามารถดาน

การคิดคนเทคโนโลยีทางการเกษตรที่สำคัญ เชน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี  มหาวิทยาลัยราชภัฎ

นครราชสีมา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

วิทยาเขตภาคอีสาน  ซึ่งสถาบันเหลานี้จะเปนโอกาส

หรือเปนกำลังสำคัญในการสรางโอกาส  ใหเกิด

ความกาวหนาดานเทคโนโลยีทางการเกษตร  หาก

องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองการเพิ่มศักยภาพ

ทางการผลิตหรือพฒันาเทคโนโลยีการผลิตทาง

การเกษตรเพือ่ผลักดันใหเกิดการผลิตทีม่ีประสิทธิภาพ  

5.การคมนาคมสะดวก  ทำเลที่ตั้งเปนประตเูขาสูภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ไปทาเรือน้ำลกึแหลมฉบงั  เปน

ประตสููอินโดจีน 

 

1.สภาพภูมิอากาศแปรปรวน  ไมเปนไปตามฤดูกาล  

และเกิดภัยพบิัติทางธรรมชาติ เชน อุทกภัย ภัยแลง   

วาตภัย อัคคีภัย ฯลฯ   

2.ลักษณะดินในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาสวน

ใหญเปนดินรวนปนทราย  มีพื้นที่ดินเค็ม  ดินเปรี้ยว 

และดินขาดความอุดมสมบูรณ   

3.ผลผลิตการเกษตรตอไรต่ำ สงผลตอการ

เคลื่อนยายแรงงานภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรม

และภาคบริการเพิ่มขึ้น 

4.ตนทุนการผลิตสูง ผลผลิตทางการเกษตรราคา

ตกต่ำ  

5.ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตร  

มีฐานะยากจน 

6.ปญหาโรคระบาด  ทั้งวัชพืช เพลี้ย และแมลง  

เกษตรกรตองใชสารเคมีทำใหมีตนทุนสูงขึ้น  ในขณะ

ที่จำนวนผลผลิตลดลง 
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3.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร (ตอ) 

โอกาส (Opportunity – o) อุปสรรค (Threat-t) 

6.ประชาชนสวนใหญในพื้นทีป่ระกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ปลูกพืช เลี้ยงสัตว   

7.มีหนวยงานอื่นๆเปนพันธมิตร เชน เกษตรจงัหวัด 

8.มีการพฒันาปรับปรงุพันธุพืชที่ดีมีคุณภาพตอเกษตรกร

จะไดเพิ่มผลผลิต  สงเสริมใหเกิดโรงงานอุตสาหกรรม  

โดยรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

9.มีพื้นที่ทางการเกษตรมาก 

10.รัฐบาลและภาคเอกชนใหความสำคัญและสงเสริมการ

จำหนายสินคา OTOP 

11.นโยบายการเจรจาการคาระดับทวิภาคี (FTA)  และพหุ

ภาคี (WTO) ไดเปดโอกาสใหสินคาของประเทศคูสัญญา

สามารถสงออกไปจำหนายได โดยไมเสียภาษีนำเขา 

12. ความนิยมเกษตรอินทรียทีผู่บริโภคซื้อผลผลิตอินทรีย

มากขึ้น และสงผลตออปุสงคเปลี่ยนวิถีการเกษตรจาก

เกษตรเคมีสูเกษตรปลอดสารพิษ 

13. รัฐสนับสนุนการยกระดับผลผลิตสูมาตรฐาน GAP ทำ

ใหสงขายตอหางสรรพสินคาช้ันนำในราคาสูงขึ้น 

14. ภาครัฐมีนโยบายในการสงเสริมเฝาระวังสัตวปาเขา

พื้นที่เกษตร 

15. ภาครัฐมีนโยบายในการสงเสริมระบบกระจายน้ำดวย

พลังงานแสงอาทิตย 

16. รัฐบาลมีแนวทางในการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน

เชื่อมจากกรงุเทพมหานคร มายังจังหวัดนครราชสมีา เชน 

ทางหลวงสายพิเศษ บางปะอิน – นครราชสมีา รถไฟทาง

คู จากมาบกะเบา – ชุมทางจิระ, ชุมทางจริะ  - ขอนแกน 

และ ชุมทางขอนแกน – อุบลราชธานี 

17. เปนประตูเชื่อมโยงระบบ Logistic  และกระจาย

สินคาที่สำคัญในภูมิภาค มีเสนทางการคมนาคมเชื่อมโยง

ไปสูจงัหวัดตาง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื และ 

ภูมิภาคอื่น ๆ เหมาะสมแกการเปนทาเรือบก Dry Port, 

Smart City, MICE City, โคราช 4.0 

7.การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเปน

ทรัพยากรพื้นฐานของการทำการเกษตร อัน

ไดแก ที่ดิน แหลงน้ำ  ปาไม     

8. เกษตรกร เนนการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว (ปลูก

พืชชนิดเดียว) ทำใหสงผลกระทบตอการผลิต

และกลไกของตลาด   

9.เกษตรกรขาดความรูเรื่องการเกษตรแบบ

ยั่งยืน  และยงันิยมใชปุยเคมี  สารเคมีกำจัด

ศัตรูพืช   มากกวาการทำการเกษตรอินทรีย   

10. ประสบปญหาภัยธรรมชาติบอยครั้ง ภัยแลง

และน้ำทวม ทำใหเปนอปุสรรค ตอการผลิต

สินคา ภาคเกษตรกรรม 

11. ราคาสินคาเกษตร ไมมเีสถียรภาพ 

12. ภัยทางธรรมชาติ/สภาพอากาศ/ภัยแลง/น้ำ

ทวม ที่ไมสามารถควบคุมได 
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 ตาราง 7   4.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 

จุดแข็ง (Strength-s) จุดออน (Weakness – w) 

1.ผูบริหารใหความสำคัญ นโยบายดานการพัฒนาสังคม 

2.มีศูนยประสานงานครบ 32 อำเภอ มี ส.อบจ. เปน

ตัวแทนของประชาชนในเขตพื้นที ่

3.มีการสงเสริมบทบาทของสตร ี ผูสูงอาย ุ ผูดอยโอกาส  

ผูพิการ  เพิม่มากขึ้น   

4.มีการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร

ดานการพัฒนาสังคมที่ชัดเจน ตอเนื่อง  และเปนรูปธรรม 

5.บุคลากรขององคกรสวนใหญเปนคนในพื้นที่  เขาใจ

ปญหาของทองถิ่น 

6.อบจ. สามารถบรหิารไดโดยตรงผานสมาชิกสภาที่เปน

ตัวแทนประชาชนในอำเภอนั้นๆ 

7.มีการพฒันาผูดอยโอกาสทางสังคม  โดยการฝกอาชีพ  

ทำใหสามารถเลี้ยงชีพได 

8.อบจ. มสีถานสงเคราะหคนชรา 2 แหง และศูนยพฒันา

คุณภาพชีวิตคนพิการ  เพื่อใหบริการแกผูสูงอายุที่ยากไร 

และคนพิการ 

9.มีการสงเสริมและพฒันาบทบาทของคณะกรรมการ

หมูบานและชุมชนใหเขมแข็ง  เพื่อเปนผูนำการพฒันา

ชุมชนใหเขมแข็งและทองถิ่นมีคุณภาพ 

10.มีนโยบายในการพัฒนา  เด็ก เยาวชน สตร ีและคน

พิการ 

11.องคการบรหิารสวนจังหวัดเปนหนวยงานใหญ  มี

หนวยงานยอยในสงักัดจำนวนมาก  การบริหารจัดการ

ดานบุคลากร  งบประมาณ  และการบริหารจัดการมีความ

สะดวกรวดเร็วในการพฒันาสงัคม 

12.องคกรปกครองสวนทองถิ่น  สามารถเปนแกนนำหลกั

ในการบรูณาการกบัภาคีเครือขายตาง ๆ ใหเขามามสีวน

รวมในการพฒันาสงัคม  และสามารถดูแลเด็ก เยาวชน  

ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุได 

1.การประสานงาน การอำนวยการ ความรวมมือ

จากภาครัฐและเอกชน ประชาชนไมทั่วถึง และ

ระบบฐานขอมลูไมเพียงพอ 

2.การประชาสมัพันธยังไมเขาถึงเปาหมาย 

3.ขาดการสนบัสนุนและความเขาใจของแตละ

ชุมชนอยางตอเนื่อง  การสงเสริมสนับสนุนจาก

ภาครัฐ 

4.ขาดเงินทุนและงบประมาณในการพัฒนา

อาชีพแกประชาชน 

5.ขาดการติดตามและประเมินผลโครงการอยาง

จริงจัง 

6.งบประมาณที่จัดสรรดานการพัฒนาสังคมมี

นอย  ไมครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย   

7.ขาดแคลนเทคโนโลยีทีจ่ำเปนตอการพัฒนาใน

หลายๆ ดาน ยังไมสามารถบริการประชาชนได

อยางเต็มที ่

8.การพฒันาคุณภาพชีวิตของเด็ก  สตรี  

เยาวชน  ผูสงูอายุ  ผูพิการ  ผูดอยโอกาส  ไม

ทั่วถึง 

9.มีความซ้ำซอนของภารกิจ  อำนาจหนาที่และ

บทบาทที่ดำเนินการตอกลุมเปาหมาย   

10.ประชาชนในชุมชนขาดความรูและการพัฒนา

ในดานอาชีพ 

11.ระบบฐานขอมลูดานสงัคมยังไมชัดเจน  

ประชาชนใหขอมลูที่คลาดเคลือ่น 

12.ชุมชนขาดความเขมแข็ง 

13.มีองคกรที่มีภารกิจที่คลายคลงึกัน  เชน  

พมจ. อาจเปนการซ้ำซอน เชน งานคนพิการ 

14. ปญหาดานระบบคมนาคม 
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4.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม (ตอ) 

โอกาส (Opportunity – o) อุปสรรค (Threat-t) 

1.รัฐบาลมีนโยบายในการพฒันาสังคมและแกไขความ

เดือดรอนของประชาชน 

2.มปีระชากรมากและสามารถพัฒนาศกัยภาพ และเปน

พลังสำคญัในการพฒันาจังหวัดได 

3.มรีะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  สนับสนุนการทำงาน 

และการเขาถึงบริการของประชาชน 

4.การวางแผนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมการใหบทบาท

และความสำคญักับชุมชน 

5.การเปดรบักระแสโลกาภวิัตน ประชาชนมคีวามตื่นตัว

ตระหนักในหนาที่  สิทธิของตนในดานตางๆ ที่เกี่ยวของ

ในการดำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้น 

6.จังหวัดนครราชสมีาเปนจังหวัดใหญ  มีโรงงาน

อุตสาหกรรม มีกิจการตางๆมากมาย  กิจการทองเที่ยว

และประเภทตางๆ  ซึ่งสงผลใหจังหวัดมีอัตราการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจในทางที่ดี   

7.มีโอกาสเปนพื้นทีร่องรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม

จากภาคกลาง และภาคตะวันออกโดยการเชื่อมการผลิต

ตอนในของภาค กบัฐานการผลิตหลักของประเทศ    

8.การกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ดานตางๆ และมีงบประมาณจากสวนกลาง ลงมายัง

จังหวัดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอขอ

งบประมาณดานการพัฒนาสังคมได   

9.การรวมมือระหวางสวนราชการที่ดำเนินโครงการการ

พัฒนาสังคม 

10.มแีรงงานที่มีฝมือและทักษะทางการผลิต ทั้งภาคการ 

เกษตร อุตสาหกรรมตอบสนองความตองการใน

ตลาดแรงงาน 

11.มีเครือขายภาคภีาคประชาสังคมที่เขมแข็ง 

หลากหลาย และเกิดกลไกการมสีวนรวม บูรณาการและ

สรางสรรคภูมปิญญาทองถิ่นเพื่อการพฒันาตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.ปญหาหนีส้ินของประชาชน 

2.การรวมกลุมของประชาคมตางๆ  กอใหเกิดการ

เคลื่อนยายแรงงาน  เงินทุน  สินคา  และบริการที่

มากขึ้น  รวมถึงการเปดเสรีทางการศึกษา  และมี

การเลื่อนไหลอยางเสรีในบางวิชาชีพ  เชน  แพทย  

ทันตแพทย  วศิวกร  สถาปนิก  นักบัญชี  พยาบาล  

และนักสำรวจ  เปนตน 

3.ปญหาอบายมขุ  การพนัน  และสิ่งเสพติด  ขาด

การดูแลแกไขจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ

ผูนำชมุชนไมรวมกันปองกันปราบปรามอยางจริงจัง 

4.ปญหาการแตกแยกทางความคิดของสังคม  

การเมืองระดับประเทศ 

5.ปญหาการขาดสามคัคขีองคนในชุมชน 

6.ปญหาความยากจน แตกตางทางฐานะ ความ

เหลื่อมลำ้ทางสังคม 

7.ปญหาแรงงานตางดาวเขามาทำงานในพื้นที่ ทำ

ใหผลกระทบที่เกิดขึ้น คือ ปญหาแรงงานผิด

กฎหมาย คุณภาพชีวิตต่ำ ปญหาอาชญากรรม เปน

ตน 

8.อำนาจหนาที่ตามแผนกระจายอำนาจฯ  ยังไมมี

ความชัดเจนในภารกิจ 

9.ปญหาแรงงานขามชาติ  ขาดการควบคมุ 

10.ปญหาการวางงาน  และแรงงานดอยคุณภาพ 

11.สังคมไทยเขาสูสังคมผูสูงอายุ  กำลังแรงงานมี

แนวโนมลดลง  และแรงงานกวารอยละ 30 เปน

ประชากรกลุม  เจเนอเรชั่น Y ขณะทีผ่ลิตภาพ

แรงงานยังเพิ่มขึ้นชา  ซึ่งจะเปนขอจำกัดตอการ

พัฒนาในระยะตอไป 

12.แรงงานฝมือมีนอย สวนใหญจบการศึกษาเพียง

ระดับภาคบังคับและ  มีฐานะยากจน สงผลใหมีการ

ยายถิ่นไปหาทำงานในตางจังหวัดสูง 
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4.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม (ตอ) 

โอกาส (Opportunity – o) อุปสรรค (Threat-t) 

12.มีงบประมาณจากสวนกลางโดยความรวมมอืจาก

พัฒนาสงัคมจงัหวัดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

13.มีสวนราชการและหนวยงานเอกชน มูลนิธิจำนวน

มากที่คอยใหความชวยเหลือดานสวัสดิการแกผูสูงอายุ 

ผูดอยโอกาส 

13.การอพยพยายถ่ินของแรงงานภาคเกษตรกรรม

เขามาทำงานในเมือง ทำใหเกิดปญหาตามมา เชน 

ชุมชนแออัดในเมืองใหญ ปญหาสิ่งแวดลอม 

14.กระแสของวัฒนธรรมและเทคโนโลยีของโลกที่

เขามากระทบตอวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชน 

 

 ตาราง 8    5.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสขุ 

จุดแข็ง (Strength-s) จุดออน (Weakness – w) 

1.มีการใหความรูดานสาธารณสุขพื้นฐานแก

อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน (อสม.)  อยางตอเนื่อง

เหมาะสม 

2.มีเครือขายการพฒันาดานสาธารณสุข 

3.ผูบริหารใหความสำคัญในการดำเนินงาน 

4.อบจ. มอีิสระในการบริหารจัดการตามนโยบาย

สงเสริมการพัฒนาสาธารณสุขที่มุงสูประชาชนโดยตรง 

5.มีการใหความรูสาธารณสุขเบื้องตนแก อสม. 

6.มีการรวมกลุมกจิกรรมดานสุขภาพ 

7.การจัดโครงสรางองคการบริหารสวนจังหวัดมีความ

ชัดเจนครอบคลุมตามอำนาจหนาที่ทกุภารกจิ 

8.บุคลากรมีความรูดานสาธารณสุข 

9.จัดสรรงบประมาณใหมีการดำเนินการตามแผน

ยุทธศาสตรมีความตอเนื่อง   

10.มีงบประมาณเพียงพอตอการบริหารจัดการดาน

สาธารณสุข 

11.มีการสงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนใน

ทุกระดบัใหมีสุขภาพแข็งแรง 

12. มีการสาธารณสุขที่ครอบคลมุทุกตำบล 

1.เปนองคกรทีมีขนาดใหญ  แตขาดการบริหารจัดการ

ที่ดี 

2.ขาดการติดตามและประเมินผลโครงการอยางจริงจัง 

3.กิจกรรม/ภารกจิ  คอนขางซ้ำกับหนวยงานอื่นๆ  

เชน  สสจ. ศูนยอนามัย ฯลฯ 

4.สถานที่ตั้งคับแคบ  ประชาชนไมสะดวกในการขอรบั

บริการ 

5.ขาดเครื่องมืออุปกรณทางการแพทย 

6.ขาดการเชื่อมโยงระบบขอมูลสุขภาพทั่วประเทศ 

7.องคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมามีชุมชน 

หมูบานในสังกัดเปนจำนวนมาก  ดงันั้น  การบริหาร

จัดการดานตางๆ  เชน  ดานงบประมาณ  ดานจัดสรร

บุคลากรอาจจะยังไมเพียงพอตอความตองการ 

8.การสงเสรมิสนบัสนุนใหการรักษาพยาบาล

ประชาชนทุกระดับไมเทาเทียมกนั  ขาดการบริการที่ด ี

9.ขาดการพัฒนาบุคลากรและการติดตาม 

10.บุคลากรดานสาธารณสุขมีไมเพียงพอ 

11.บุคลากรมีจำนวนนอยไมเพียงพอและขาดการ

ประชาสมัพันธที่ด ี

12.ขาดองคความรูดานการพฒันาสาธารณสุข 

13.กิจกรรมดานการพฒันาสาธารณสุขยังมีนอยไม

ครอบคลมุเขตพื้นที่ใหบริการ 
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   5.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข (ตอ) 

โอกาส (Opportunity – o) อุปสรรค (Threat-t) 

1.มหีนวยงาน/เครือขาย ความรวมมือดานสาธารณสขุ

หลากหลาย 

2.มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) 

3.มีโรงพยาบาลขนาดใหญ  ที่มีเครื่องมือและอุปกรณ

การแพทย ทั้งของรัฐและเอกชน รวมถึงมีโรงพยาบาล

อำเภอ/โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพครอบคลุมทุกตำบล

ในจังหวัด   

4.มหีนวยงานดูแลดานสาธารณสุขในพื้นที ่

5.มีเครือขายอาสาพัฒนาสาธารณะสขุ 

6.มภีูมิปญญาเกี่ยวกบัแพทยแผนโบราณ 

7.ประชาชนใหความสำคญัในการดูแลสขุภาพ 

8.มหีนวยงานเอกชน และมูลนิธิตาง ๆ ในพื้นที่

ชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุไดอยางทันทวงท ี

9.ความเจรญิทางการสื่อสารและสภาพที่ตั้งของจังหวัด

นครราชสมีา 

10.นโยบายการพฒันาประเทศที่มุงเนนการพฒันา

ศักยภาพของประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางสขุภาพ

นานาชาติทั้งในดานศูนยกลางบรกิารสุขภาพ 

11.มีการรวมกลุมกจิกรรมดานสุขภาพอยางหลากหลาย  

เชน  ชมรมแพทยแผนไทย  ชมรมคุมครองผูบริโภค   

12.ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี  ทำใหมี

เครื่องมือที่ทันสมัยใชในงานสาธารณสุข   

13.มีการจัดต้ังศูนยแพทยฉุกเฉิน  ของ อปท.ตางๆใน

จังหวัด  ซึ่งมีการบริการรถ EMS เคลื่อนยายผูปวย/ผู

ประสบอบุัติเหตุไดทันทวงที   

14.นโยบายการพฒันาประเทศที่มุงเนนการลดความ

เหลื่อมลำ้  ประชาชนทุกกลุมมีมาตรฐานการดำรงชีวิตที่

มีคุณภาพ  ดวยระบบสาธารณสขุที่มปีระสทิธิภาพและ

ทั่วถึง 

15.มีการนำระบบสารสนเทศเขามาใชในการบริการ 

16. มีสถาบันการศึกษาดานสาธารณสขุที่มคีุณภาพและ

ทันสมัย 

1.คานิยมทางสงัคมเปลีย่นไปทำใหประชาชนมีพฤติกรรม

การบริโภคไมเหมาะสม  ทำใหเสี่ยงตอการเกิดโรค 

2.จังหวดันครราชสีมามีอาณาเขตพื้นที่มาก  

สภาพแวดลอมของชุมชน  หมูบาน  บางครัง้ในการสัญจร

หรือการใหบริการดานตางๆอาจจะไมสะดวก  เดินทาง

ลำบาก  บางพื้นที่อยูหางไกลแตตองถูกสงตัวมารักษาที่

จังหวดัซึ่งระยะทางไกลมาก อาจเปนอุปสรรคที่จะพัฒนา

ในดานสาธารณสุข 

3.สังคมไทยเขาสูสงัคมผูสูงอาย ุ กลุมผูสงูอายุวัยกลางและ

วัยปลายมีแนวโนมเพิม่สูงขึ้น  สะทอนถึงภาระคาใชจาย

ดานสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น  ขณะที่ผูสงูอายุจำนวนมากยงัมี

รายไดไมเพยีงพอในการยงัชีพ 

4.การแพรระบาดของยาเสพตดิ 

5.ปญหาโรคไมตดิตอที่มีแนวโนมจะสูงขึ้นทำใหมีผูเสียชีวิต

เพิ่มมากขึ้น  ไดแก โรคมะเรง็ โรคเบาหวาน  โรคความดัน

โลหิตสงู ฯลฯ 

6.อำนาจหนาที่ตามแผนกระจายอำนาจฯ ยงัไมมีความ

ชัดเจนในภารกิจ 

7.ประชาชนสวนใหญ ขาดความรูและความตระหนักใน

เรื่องการดแูลสุขภาพอนามยัของตนเอง  และการ

รักษาพยาบาลเบื้องตน   

8.ขาดความตอเนื่องนโยบายการพฒันาทองถิ่น 

9.ขาดการเชื่อมโยงระบบขอมูลสุขภาพทั่วประเทศ 

10.พฤติกรรมดานสุขภาพของประชาชนในการบริโภคยัง

ไมเหมาะสม 

11.เกิดการแพรระบาดของโรคตดิตอในพ้ืนท่ีทำใหเกิดการ

เสียชีวติของประชาชน   

12.ปญหาจำนวนประชากรมากเกินกำลงัตอแพทยและ

พยาบาล 

13.ประชาชนสวนใหญยากจน  ไมมีเงินรักษาพยาบาล 

14.การประสานงาน การอำนวยการ ความรวมมือภาครฐั 

เอกชน และประชาชนยังไมทั่วถึงและเพยีงพอ 
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  ตาราง 9   6.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

จุดแข็ง (Strength-s) จุดออน (Weakness – w) 

1.มีศูนยประสานงานครบ 32 อำเภอ  มี ส.อบจ. เปน

ตัวแทนของประชาชนในเขตพื้นที ่

2.มีงบประมาณเปนของตนเอง และสนับสนุนดาน

งบประมาณอยางเต็มที ่

3.ผูบริหารทองถิ่นมีนโยบายใหความสำคัญในการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน   

4.อบจ.สามารถซอมแซมถนนที่ชำรุด หรือโครงสราง

พื้นฐานอื่นไดในเบื้องตน       

5.การจัดโครงสรางองคการบริหารสวนจังหวัดมีความ

ชัดเจนครอบคลุมตามอำนาจหนาที่ทกุภารกจิ 

6.มีโครงการสงเสริมสนับสนุนการวางระบบการ

พัฒนาดานโครงสรางคุณภาพชีวิตใหสอดคลองกบั

ความจำเปนและความตองการของประชาชนในการ

ดำรงชีวิตอยางพอเพียง 

7.อบจ.มีรายไดจากการจัดเก็บภาษีจำนวนมาก 

8.อบจ. มสีมาชิกที่อยูใกลชิดกับประชาชนทำใหรู

ปญหาที่พัฒนาที่ลงสูพื้นที ่

9.มีเครื่องมือเทคโนโลยีทีท่ันสมัยและเพียงพอ 

10.ผูบริหารมีความสมัพันธที่ดีตอการเมอืงระดับชาติ

และระดบัทองถิ่น 

11.เปนองคกรใหญ มีบุคลากรและงบประมาณเพื่อ

พัฒนาศักยภาพในการใชทรัพยากรและเครื่องมือ 

อุปกรณในการทำงาน สงเสริมหรือสนับสนุนโครงการ

ใหญๆที่เกิดศักยภาพได 

 

1.ขนาดของจังหวัดนครราชสมีามีพื้นที่กวางจงึทำให

ดำเนินการพฒันาโครงสรางพื้นฐานไมครอบคลุมทุก

พื้นที ่

2.โครงการที่อยูในแผนพัฒนามีจำนวนมากแตเงิน

งบประมาณมีไมเพียงพอ 

3.โครงสรางพื้นฐานยังเปนลักษณะเล็กๆไมเปนลักษณะ

โครงสรางใหญๆ   ตามเจตนารมยของการแบงหนาที ่

4.ถนนสวนใหญมสีภาพชำรุด 

5.มีหนวยงานอื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

จำนวนมาก และโครงการที่ขอรับการสนบัสนุน

สวนมากไมใชอำนาจหนาที่ของ อบจ. ทำให อบจ.ไม

สามารถแกไขปญหาความตองการของประชาชนใน

พื้นที่ไดทุกความตองการ   

6.การพจิารณาโครงการยงัไมเนนความจำเปน  และ

แกไขปญหาเรงดวนของประชาชนตามลำดับ

ความสำคัญกอนหลงั 

7.อบจ.มีงบประมาณไมเพียงพอในการกอสราง/

ซอมแซมถนนที่รบัการถายโอน  เนือ่งจากมีถนนใน

ความรับผิดชอบจำนวนมาก   

8.พื้นที่รบัผิดชอบไมชัดเจน  การดำเนินการตองขอ

อนุญาตองคการบริหารสวนตำบลและเทศบาล 

9.การประสานงานภายในองคกรไมคลองตัวและ 

ไมทั่วถึง 

10.ขาดการบูรณาการกบัหนวยงานที่เกี่ยวของอื่นๆใน

พื้นที่  ทำใหเกิดความซ้ำซอนของงาน 

11.ขาดความรวดเร็ว  และคุณภาพของโครงสราง

พื้นฐานต่ำ  เพราะอายุการใชงานนอยมาก 

12.ถนนที่ไดรับการถายโอนสวนใหญมสีภาพชำรุด 

เสียหาย เปนหลมุ เปนบอทำใหประชาชนสัญจรไม

สะดวก 

13.มีพื้นที่ดำเนินการทบัซอนกับหนวยงานอื่น   
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6.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (ตอ) 

โอกาส (Opportunity – o) อุปสรรค (Threat-t) 

1.เปนประตูสูอีสาน และเปนศูนยรวมของการขนสงมวล- ชน

และการขนสงเชิงพาณิชย (Mass Transportation)  มีพื้นที่

เชื่อมตอไปยังภาคอสีานตอนบนอีกหลายจังหวัด  มีเสนทาง

คมนาคมทางบกที่สำคญัสำหรบัรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  

ใกลกรุงเทพฯ มีเสนทางสูทาเรือชายฝงทะเลภาคตะวันออกที่ใกล

ที่สุดของภาคอีสาน   

2.ภาครัฐใหความสำคญักับการขยายและพฒันาโครงสราง

พื้นฐาน 

3.มปีระชากรเพิ่มขึ้น  ทำใหมีการขยายตัวของเมืองมหีนวยงาน

รองรับการเจรญิเติบโตในอนาคต 

4.จังหวัดนครราชสมีาเปนจังหวัดใหญ  มีโรงงานอุตสาหกรรม มี

กิจการตางๆมากมาย  กิจการทองเที่ยวและประเภทตางๆ ซึ่ง

สงผลใหจังหวัดมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในทางที่ดี   

5.การขยายตัวของชุมชน 

6.มีการบูรณาการกบัหนวยงานทั้งของภาครัฐและเอกชน 

7.นโยบายสอดคลองกับนโยบายการพฒันาระดับชาต ิ

8.มภีาคการเมืองในพ้ืนที่ใหการสนับสนุน  และสามารถผลักดัน

งบประมาณดานโครงสรางพื้นฐานจากสวนกลาง   

9.ภาครัฐใหความสำคญักับการขยายและพฒันาโครงสราง

พื้นฐาน  จ.นครราชสีมาไดรับการสนบัสนุนโครงการลงทุนขนาด

ใหญเพื่อพฒันาดานการขนสง และโลจิสติกสจากรัฐบาล  เชน  

รถไฟรางคูกรุงเทพ-แกงคอย-นครราชสีมา  กอสรางมอเตอรเวย

สายกรุงเทพ-นครราชสีมา เปนตน   

10.มีการเพิ่มถนนและไฟจราจรในที่เสี่ยงตางๆ 

11.ดานเทคโนโลยี เครื่องมือ อปุกรณดานการพฒันาโครงสราง

พื้นฐานสามารถใชใหเกิดศักยภาพได 

12.มภีาคนักการเมืองใหการสนับสนุนงบประมาณดานโครงสราง

พื้นฐาน 

13.มแีนวนโยบายการพฒันาจากหนวยงานระดับกรมที่เอื้อตอ

การทำงาน 

14.นโยบายของรัฐบาลดานการพฒันาดานการขนสงและ 

โลจิสติกส 

1.เกิดภัยทางธรรมชาติทำใหถนนเสียหาย 

2.ขอจำกัดดานกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติ

ราชการไมชัดเจน 

3.จำนวนประชากรจำนวนมาก  ไมสามารถ

แกปญหาและความตองการของประชาชนได

หมด 

4.ปญหาดานการทจุริต  ทำใหเสียโอกาสในการ

พัฒนา 

5.ปญหาดานเศรษฐกิจถดถอย 

6.สภาพเศรษฐกิจชะลอตัว 

7.ระบบ Logistics ยังไมมคีวามพรอมทันตอ

เวลาปจจบุัน  เสนทางหลักในเขตเมืองคับแคบ 

การจราจรแออัดไมสะดวกในชั่วโมงเรงดวน 

และชวงเทศกาลทองเที่ยว 

8.จังหวัดนครราชสมีามีอาณาเขตพื้นที่มาก  

สภาพแวดลอมของชุมชน  หมูบาน  บางครั้งใน

การสญัจรหรือการใหบริการดานตางๆอาจจะไม

สะดวก  เดินทางลำบาก  และบางพื้นทีท่ำ

การเกษตรพืชไร  พืชสวน  อาจเปนอุปสรรคใน

การที่จะพฒันา   

9.การวางแผน/ระบบดานโครงการทีไ่ม

สอดคลองกบัการเจริญเติบโตดานสงัคม 

10.สภาพภูมปิระเทศและภูมิอากาศเปน

อุปสรรคตอการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
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 ตาราง 10    7.ยุทธศาสตรดานการพฒันาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

จุดแข็ง (Strength-s) จุดออน (Weakness – w) 

1.มีพื้นที่ในการพัฒนาการทองเที่ยว เชน อำเภอวังน้ำ

เขียวและอำเภอปากชอง สามารถปลูกพืชเมืองหนาวได 

2.ดานวัฒนธรรมมีเอกลักษณ  มีประวัติศาสตรนาสนใจ  

การพัฒนาดานวัฒนธรรมสามารถทำไดเปนอยางด ี

3.มีวัฒนธรรมประเพณีที่เขมแข็งและหลากหลาย  มีการ

จัดกิจกรรมอยางตอเนื่องทุกป 

4.ประชาชนมีภูมิปญญาทองถิ่น/หัตถกรรม

เครื่องปนดินเผา (ดานเกวียน) เครื่องจักสาน การถักทอ

ผาไหม 

5.ดานกีฬามีสนามกีฬาที่ไดมาตรฐาน  สามารถรองรับ

การจัดการแขงขันกีฬาในระดบัชาติและนานาชาต ิ

6.สภาพพื้นทีเ่อื้อตอการพฒันาการทองเที่ยว ศาสนา  

วัฒนธรรมประเพณ ี และกีฬา 

7.ดานกีฬา  มสีถาบันหลากหลายทีผ่ลิตนักเรียน       

นักกรีฑา  นักกีฬา  ทีม่ีคุณภาพและสามารถสราง

ชื่อเสียงใหแกจงัหวัดได 

8.มีแหลงทองเที่ยวโบราณสถานที่มปีระวัติศาสตร มีทุน

ทางสงัคมและวัฒนธรรม ประเพณเีปนอัตลักษณ ที่โดด

เดน  ภาษาทองถิ่น ศิลปกรรม ประชาชนมีวัฒนธรรม 

ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่นทีห่ลากหลายสบืทอด

กันมายาวนาน 

9.มีแหลงทองเที่ยวที่หลากหลาย เชน แหลงทองเที่ยว

ทางธรรมชาติ  แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและ            

ศาสนสถาน  แหลงทองเที่ยวทางวฒันธรรมและ

หัตถกรรม  แหลงทองเที่ยวเชงิเกษตร  สถานที่

ทองเที่ยวเชิงเกษตร  เปนตน 

1.สถานที่ทองเที่ยว แหลงศลิปวัฒนธรรมบางแหง

อาจจะยงัขาดการดูแล และพฒันาอยางตอเนื่อง 

2.การขาดองคความรูและผูเชี่ยวชาญในงานแตละ

ดาน 

3.ขาดการสนบัสนุนที่เปนรูปธรรม 

4.ขาดบุคลากรที่มีทกัษะดานการฝกซอมกีฬาทีม่ี

คุณภาพ 

5.ขอจำกัดดานงบประมาณจากองคการบริหารสวน

จังหวัดสนับสนุนไมเพียงพอ  กิจกรรมในงาน

ประเพณีตางๆ  ดานการทองเที่ยว วัฒนธรรมไม

หลากหลาย  เชน  การแสดงบนเวที การจัดรานคา

ภายในงาน 

6.ผูนำชุมชนไมสนับสนุนและสงเสรมิความรู

ความสามารถตอเด็กและเยาวชน  ทั้งดานการลงทุน  

ดานผลผลิต  เพื่อพัฒนาคุณภาพสินคาการหาตลาด  

เชน  สินคา OTOP 

7.ไมมีการพฒันาหรือสรางแหลงทองเที่ยวแหงใหมๆ 

8.ขาดการพัฒนาอยางตอเนือ่ง ปลอยใหเปนไปตาม

วาระของผูบรหิารแตละคน 

9.การประสานงาน การอำนวยการ ความรวมมือ

ภาครัฐ เอกชน และประชาชนไมทั่วถึง และการ

สนับสนุนและสงเสริมยงัไมจริงจังและตอเนื่อง 

10.ยุทธศาสตรการทองเที่ยวขาดการสงเสริมการ

จัดการทองเที่ยวที่เปนระบบ ขาดการเชื่อมโยง

โครงขายการทองเที่ยวระหวางจังหวัด และประเทศ

เพื่อนบาน 
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7.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา (ตอ) 

จุดแข็ง (Strength-s) จุดออน (Weakness – w) 

10.มีการบรหิารจัดการรูปแบบการทองเที่ยวที่หลากหลาย 

เชนการทองเที่ยวเชิงนิเวศนและธรรมชาติ การทองเที่ยว 

เชิงประวัติศาสตรอารยธรรมขอม 

11.บุคลากรในชุมชนมีความสามารถดานกีฬา 

12.มีอิสระในการบรหิารจัดการทางนโยบายดานการ

พัฒนาจงึสามารถนำงบประมาณไปปรบัปรุงสถานที่สำคัญ

ไดอยางคลองตัว 

13. เปนศูนยกลางการทองเที่ยว โดยมีรปูแบบการ

ทองเที่ยวที่หลากหลาย 

14. มีการเชื่อมโยงกบัอุตสาหกรรม เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร

แปรรปู ที่มีขนาดใหญและมีมาตรฐานไดรับการยอมรับ

ระดับสากล 

15. จังหวัดนครราชสีมา เปน 1 ใน 3 จังหวัดที่จะถูก

ประกาศเปนเมืองศิลปะ 

16. เปนแหลงที่คนพบชางดึกดำบรรพหลากหลายสาย

พันธุที่สุดในโลกที่อำเภอเฉลมิพระเกียรติ และพบ

ไดโนเสารรวมทัง้สัตวรวมยุคพันธุใหมของโลกกวา 5 ชนิด 

ที่อำเภอเมืองนครราชสมีา 

17. มีการอนุรกัษและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และ

กีฬา เชน เพลงโคราช ภาษาโคราช 
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7.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา (ตอ) 

โอกาส (Opportunity – o) อุปสรรค (Threat-t) 

1.มีวัฒนธรรมประเพณีเปนเอกลักษณของตนเอง เชน 

ภาษาโคราช 

2.มีแหลงทองเที่ยวอารยธรรมขอม แหลงทองเที่ยวทีเ่ปน

มรดกโลกทางธรรมชาต ิ

3.มีวัด และสถาบันทางศาสนาจำนวนมาก เปนศูนยรวม

จิตใจทีส่ำคัญ และเปนแหลงพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

ประชาชน  และจัดวันสำคัญทางศาสนา 

4.มีแหลงทองเที่ยวที่มีอากาศบรสิุทธิ์ติดอันดับโลก 

5.มีโรงแรมที่พักสำหรับรองรับนกัทองเที่ยวจำนวนมาก มี

ความเพียงพอตอการจัดงานระดับตาง ๆ 

6.เปนเมืองชั้นนำดานบริการทองเที่ยวและกีฬาเพราะมี

ความพรอมทกุดาน 

7.จำนวนนักทองเที่ยวทีม่าเที่ยวในพื้นทีม่ากขึ้น 

8.กรมการทองเที่ยว  มุงเนนการพัฒนามาตรฐานดาน

บริการ ความปลอดภัยและการทองเที่ยวที่ยัง่ยืน และ

แนวโนมการทองเที่ยวเชิงนิเวศและการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมที่เพิม่ขึ้น 

9.มีการโฆษณาประชาสัมพันธดานการทองเที่ยว ศาสนา  

วัฒนธรรมประเพณ ีและกีฬาอยางตอเนือ่ง 

10.การคมนาคมของจังหวัดนครราชสีมามีความสะดวกและ

เปนทางผานเชื่อมตอหลายจังหวัด ทำใหมีนักทองเที่ยวเพิม่

มากขึ้นทุกป 

11.มีสโมสร  ชมรมกีฬา  และมีโรงเรียนกีฬาในจงัหวัด  

ชวยสงเสริมและพฒันาศักยภาพในการเลนกีฬาของนักกีฬา 

12.นโยบายของรัฐบาล  สงเสรมิการทองเที่ยวและกีฬา 

13.มีการบรูณาการรวมกันระหวางวัฒนธรรมจงัหวัด  และ

หนวยงานอื่นเพือ่จัดกจิกรรมอนุรกัษศาสนา วฒันธรรม

ประเพณีทองถิ่น   

14. นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติเขามา

ทองเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้น เนื่องจากการ

สงเสริมของภาครัฐ 

1.กระแสโลกาภิวัตนวัฒนธรรมจากชาติ

ตะวันตก  ทำใหวิถีชีวิตการใชชีวิตของ

ประชาชนเปลี่ยนไป และยากตอการอนุรกัษวิถี

ชีวิตหรือวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงามแบบดัง้เดิมไว 

2.ประชากรโดยเฉพาะวัยรุนยังขาดความ

ตระหนักในการอนรุักษวัฒนธรรมประเพณ ีรบั

วัฒนธรรมตางชาติ 

3.ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ทำใหนกัทองเที่ยวลดลง 

4.ขาดการเชื่อมโยงเครือขายการทองเที่ยว

ระหวางจังหวัด 

5.ความเจรญิทางดานเทคโนโลย ี ทำใหการ

เลียนแบบวัฒนธรรมและมีคานิยมที่ไมเหมาะสม  

6.ขาดจิตสำนึกในการรักบานเกิดของคนชุมชน 

7.ปญหาอาชญากรรม ทำใหจำนวน

นักทองเที่ยวลดลง 

8.เสนทางคมนาคมทีเ่ปนโครงขายเชื่อมโยงและ

เขาถึงแหลงทองเที่ยวยังไมเพียงพอและทั่วถึง 

9.ประชาชนไมใหความสำคัญตอการอนุรักษภูมิ

ปญญาไทย 

10.ขาดแคลนบุคลากรภาคบริการรวมทั้งสิ่ง

อำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน

เพื่อรองรับนักทองเที่ยว 

11.ขาดการสงเสริมการจัดการทองเที่ยวทีเ่ปน

ระบบ 

12. ยุทธศาตรการทองเที่ยวขาดการสงเสริมการ

จัดการทองเที่ยวที่เปนระบบ ขาดการเชื่อมโยง

โครงขายการทองเที่ยวระหวางจังหวัด และ

ประเทศเพื่อนบาน 
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  ตาราง 11   8.ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมอืงที่ดี 

จุดแข็ง (Strength-s) จุดออน (Weakness – w) 

1.มีศูนยประสานงานครบ 32 อำเภอ  มี ส.อบจ. เปน

ตัวแทนของประชาชน ในเขตพื้นที ่

2.มีขอบัญญัติงบประมาณรายจายเปนของตนเองซึ่งเปน

เครื่องมือสำคัญในการพัฒนาทองถิ่น   

3.เปนองคกรขนาดใหญ  มเีงินงบประมาณ  มีบุคลากร 

มีวัสดุอุปกรณ ที่พรอมและสามารถดำเนินการตามที่

ตองการได 

4.มีการมอบอำนาจการบริหารเปนลำดับชั้น 

5.อบจ. มอีิสระในการบริหารจัดการโดย พ.ร.บ. ของ 

อบจ. ทำใหการพัฒนาเปนไปดวยความเรียบรอย 

6.สามารถจัดกรอบอัตรากำลังไดเองตามภารกจิและ

งบประมาณ   

7.การจัดโครงสรางองคการบริหารสวนจังหวัดมีความ

ชัดเจนครอบคลุมตามอำนาจหนาที่ทกุภารกจิ 

8.บุคลากรมีคุณภาพ  สวนใหญมีภูมลิำเนาอยูในจังหวัด  

ทำใหเขาใจและวัฒนธรรมและปญญาทองถิ่น 

9.มีการปรบัปรุงโครงสรางการบรหิารงานขององคกร

เพื่อใหรองรับการปฏิบัติภารกจิหนาที่ตามที่กฎหมาย

กำหนดตองมีประสทิธิภาพและเพื่อรองรบัการเขาสู

ประชาคมอาเซียน  รวมถึงการสรางความสัมพันธและ

แลกเปลี่ยนความรูและทัศนคติในดานตางๆกับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในประชาคมอาเซียนและประเทศ

ตางๆทั่วโลก 

10.ผูบริหารทองถิ่นสามารถกำหนดนโยบายไดเอง 

11.มีรายไดจากการเก็บภาษีเปนของตนเอง 

12.การมีแนวทางการบรหิารที่ชัดเจนและเปนระบบ 

13.ผูบริหารและฝายนิติบญัญัติไดมาจากการเลอืกตั้ง

โดยตรงทำใหเขาใจปญหาความตองการของประชาชน  

  

 

1.บุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดที่บรรจุใหม

ยังขาดประสบการณ ความเชี่ยวชาญในงาน  ความ

เขาใจในระเบียบ กฎหมายและอำนาจหนาที่ของ

องคการบรหิารสวนจังหวัด  

2.บุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางมจีำนวน

นอย 

3.การแบงโครงสรางสวนราชการมากเกินไปการ

บรหิารงานแตละกองหรือสำนัก ไมประสานงานกัน  

ตางกองตางอยู  ทำใหการดำเนินงานบางอยาง

ลาชาไมทันเหตุการณ 

4. การพัฒนาบุคลากรภายในองคกรไมทั่วถึง  ขาด

การสนบัสนุนใหบุคลากรไดรับความรู 

5.โครงสรางขององคการบรหิารสวนจังหวัดมีการ

เปลี่ยนแปลง/ภารกจิที่ไดรบัมอบเพิ่มมากขึ้น 

6.สถานที่ตั้งคับแคบ ประชาชนไมสะดวกในการ

ขอรับบริการ 

7.กระบวนการประชาสมัพันธ  เผยแพร  ยังไมทั่ว

ทุกกลุมคน 

8.บุคลากรมีการโอน/ยาย  ทำใหการปฏิบัตงิานไม

ตอเนื่อง 

9.ขาดการนำระบบสารสนเทศมาใชในการ

บรหิารงานภายในองคกร  ทำใหการบริการกับ

ประชาชนไมสะดวกลาชา  ประชาชนไมไดรับ

ขาวสารและขาดผลประโยชน 

10.งบประมาณมจีำนวนจำกัด 

11.การประสานงาน การอำนวยการ ความรวมมือ

จากภาครัฐ เอกชน และประชาชนยังไมทั่วถึง 
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8.ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี(ตอ) 

จุดแข็ง (Strength-s) จุดออน (Weakness – w) 

14.มีโครงสรางการบรหิารที่ชัดเจน  มผีูรบัผิดชอบ  มี

ระบบสารสนเทศที่ดมีาใชในการบริหารงาน 

15.มียุทธศาสตรนโยบายชัดเจน  มีงบประมาณเพียงพอ 

16.มีแผนการพัฒนาที่สอดคลองกับแนวนโยบาย

ระดับชาต ิ

17. เปนพื้นที่ตนแบบนาแปลงใหญทีบ่านกระสงัข 

อำเภอพิมาย และมีการจัดตั้งศูนยเมล็ดพันธุขาวชุมชน 

18. ทุกภาคสวนเห็นความสำคัญและตองการรวมมือกัน

เพื่อบริหารจัดการ 

12. ขาดระบบขอมลูสารสนเทศที่ครอบคลุมทุกมิติ

อยางสมบูรณ ถูกตอง และมีความทันสมัย เพือ่การ

พัฒนา Big Data เชื่อมโยงสูการบูรณาการทุกสวน

ราชการ 

13. บุคลากรขาดทักษะดานภาษาอังกฤษ และ

ทักษะการใชเทคโนโลย ี

14. การเผยแพรขอมลูขาวสารของหนวยงาน

ราชการ ยังไมสามารถไปถงึประชาชนไดอยาง

ทั่วถึง 

โอกาส (Opportunity – o) อุปสรรค (Threat-t) 

1.ความกาวหนาของเทคโนโลยี  และการสื่อสารไดพัฒนา

ไปอยางรวดเร็ว  สามารถนำมาใชในการเผยแพรขอมูล

ขาวสาร 

2.การประกาศพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบรหิาร

จัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖  มีเปาหมายมุงมั่นให

สวนราชการดำเนินการใหเกิดประโยชนสขุของประชาชน 

3.การปฏิรปูระบบราชการไทยตามยุทธศาสตรการพฒันา

ระบบราชการ  นำไปสูการใหบริการประชาชนไดอยางมี

ประสิทธิภาพขององคกร 

4.รัฐบาลปจจุบันมีนโยบายทีช่ัดเจนในการปราบปราม

ทุจริต 

5.กระแสสังคม รัฐธรรมนูญและแผนฯชาติเปดโอกาสให

ประชาชนมีสวนรวม 

6.กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นมีการกำหนดมาตรฐาน

ในการปฏิบัติงาน เพื่อให อปท.มแีนวทางปฏิบัติทีถู่กตอง

และเปนไปในทศิทางเดียวกัน 

7.ประชาชนมคีวามสนใจเรื่องการเมืองและประชาธิปไตย 

8.รัฐมีนโยบายสงเสรมิการมีสวนรวมของประชาชนในการ

บริหาร 

1.วิกฤตทางการเมืองกอใหเกิดความขัดแยงในสังคม  

ประชาชนมคีวามคิดเห็นตางกัน ทำใหมีความ

แตกแยกทางสังคม ทำใหระบบราชการปฏิบัติงานได

ไมคลองตวั 

2.ขาดความตอเนื่องนโยบายการพัฒนาทองถิ่น 

3.ขาดการบรูณาการ การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น

ระหวางหนวยงานของรัฐและเอกชน  องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นขาดการประสานงานกบัชุมชน 

4.กฎระเบียบขอบังคับไมสอดคลองกับสถานการณ

ปจจุบัน 

5.ขาดเสถียรภาพดานการเมือง 

6.กลุมคนที่มีจิตสาธารณะลดลง กลุมผูนำมีอายุเฉลี่ย

สูงขึ้น  การพฒันาศักยภาพบคุลากรดานประชา

สังคมยังมีนอย  ขาดกระบวนการมีสวนรวมอยาง

แทจริง  กระบวนการทำงานขาดการวางแผนที่ดี

สงผลตอการขบัเคลื่อนงานภายในองคกรภาคประชา

สังคม 

7.การบริหารแผนการพัฒนาฯ ขาดความตอเนื่องไม

เชื่อมโยงสูสากลเทาทันคน 

8.การดำเนินงานของหนวยงานขาดความเปนระบบ

บริหารที่เหมาะสมไมคอยกระจายอำนาจ  
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8.ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี(ตอ) 

โอกาส (Opportunity – o) อุปสรรค (Threat-t) 

9.นโยบายการพัฒนาประเทศทีมุ่งเนนการบรหิาร

ราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ เชน การสราง

ความโปรงใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัตริาชการ 

การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  การสรางรปูแบบการ

พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเหมาะสม การ

สรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มี

ประสิทธิภาพ เปนตน 

10.วางแนวปฏิบัติที่ชัดเจน และจุดมุงหมายในการ

ดำเนินการทีเ่ปนรูปธรรม 

11. รัฐบาลมีนโยบายใหบริหารจัดการโดยยึดหลัก 

ธรรมาภิบาล 

9.ขาดการประสานงานกับหนวยงานทีเ่กี่ยวของในดาน

การบริหารจัดการบานเมือง 

10.การกระจายอำนาจสูทองถิ่นเปนไปดวยความลาชา

ไมตามแผนปฏิบัตกิารและไมชัดเจน 

11. ประชาชนบางสวนไมใหความรวมมือในการบังคับ

ใชกฎหมาย 

12. ปญหาสาธารณภัย ทำใหเปนอุปสรรคตอการ

บรหิารจัดการภาครัฐ 

  

  

 

 ตาราง 12 9.ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

จุดแข็ง (Strength-s) จุดออน (Weakness – w) 

1.มีจำนวน อปพร. และตำรวจบานในพื้นที่ พรอมให

ความชวยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 

2.มีการสงเสริมสนับสนุนและรวมมอืกับสวนราชการ  

หนวยงาน  พรอมในการปองกันภัยและการ

ชวยเหลือผูประสบภัย 

3.มีการเตรียมความพรอมในการปองกัน  และ

ชวยเหลือผูประสบภัยมีแผนการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

4.ผูนำชุมชน  และชุมชนมสีวนรวมในการพัฒนาตาม

โครงการตางๆที่จัดขึ้น 

5.มียุทธศาสตรนโยบายชัดเจน   

6.มีงบประมาณ  เพือ่บริหารจัดการดานปองกันภัย 

และใหการชวยเหลือหากเกิด ภัยพิบัติตางๆ  

7.ผูบริหารใหความสำคัญในการดำเนินงาน 

8.มีเครื่องมือเทคโนโลยีทีท่ันสมัยและเพียงพอ 

 

1.ขาดการประชาสัมพันธในการรกัษาความสงบ

เรียบรอย  ทำใหไมคอยไดรบัความรวมมือจาก

ประชาชนเทาที่ควร 

2.ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูความสามารถในดาน

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

3.จำนวนประชากร  และขนาดของพื้นทีท่ี่มากทำให

การดูแลรักษาความปลอดภัยไมทั่วถงึ 

4.ขาดระบบเตือนภัยและเครื่องมือในการเตอืนภัย 

5.ขาดการสงเสริมสนบัสนุนการจัดระเบียบสงัคมและ

การรกัษาความสงบเรียบรอย 

6.การจัดระเบียบสังคม  การรักษาความสงบเรียบรอย  

ขาดการปรบัปรุงการแกไขปญหาจราจร  เพื่อใหเกิด

ความปลอดภัยแกผูใชรถใชถนน 

7.งบประมาณจำกัด  ดูแลไมทั่วถึง 
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9.ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน (ตอ) 

จุดแข็ง (Strength-s) จุดออน (Weakness – w) 

9.มีอุปกรณ เครื่องมือและบุคลากรที่จะดำเนินงาน 

10.มีหนวยงานรบัผิดชอบชัดเจน 

11. มีหลักสูตรและชุมชนตนแบบในการปองกันสา

ธารณภัย 

12. มีภาคีเครือขายงานจากชุมชน 

13. มีการบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน 

8.บุคลากรในองคการบริหารสวนจังหวัดที่เปนพลเมือง

จิตสาธารณะ มีคุณธรรมและจริยธรรมลดลง 

9.โครงสรางขององคการบรหิารสวนจังหวัดมีการ

เปลี่ยนแปลง/ภารกจิที่ไดรบัมอบเพิ่มมากขึ้น 

10.ผูรบัผิดชอบขาดความเขาใจในการดำเนินกิจกรรม 

11.มีชุมชน หมูบานในสงักัดเปนจำนวนมาก  ดังนั้น  

การบริหารจัดการดานตางๆ เชน  ดานงบประมาณ  

ดานจัดสรรบุคลากร  การใหบริการ  อาจจะยงัไม

เพียงพอตอความตองการ 

12. ขาดการรับรูรวมกันระหวางชุมชนกับสวนราชการ 

13. การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผูบริหาร 

14. งบประมาณสนบัสนุนหนวยงานไมเพียงพอ 

 

โอกาส (Opportunity – o) อุปสรรค (Threat-t) 

1.ประเทศไทยมกีระบวนการสื่อสารทีม่ีความทันสมัย  

โดยผานเทคโนโลยสีมัยใหม  ทำใหองคการบรหิาร

สวนจังหวัดนครราชสมีา  สามารถเผยแพร

ประชาสมัพันธและสื่อสารเรื่องตางๆไดอยางรวดเร็ว

และคลองตัวมากขึ้น 

2.มีการสงเสริมสนับสนุนการจัดตั้งระบบกลองวงจร

ปดในเขตชุมชน  และสถานที่สำคญั  เพื่อสรางความ

อบอุนใจ  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชน 

3.ประชาชนใหความสำคัญตอการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

4.จำนวนประชาชนของจังหวัดเพิ่มขึ้น สงผลใหเกิด

ผูนำรุนใหมเพิ่มมากขึ้น 

5.อปท. มหีนวยงานที่คอยใหคำปรกึษาดานการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1.ความเหลือ่มล้ำของรายได ปญหาความยากจน 

2.ในชุมชนปลอยใหมีสถานบันเทงิเปดปดไมตรงเวลา  

มีอบายมุข สารเสพติด ของผิดกฎหมาย ขาดการดูแล

เอาใจใสไมมีการแกไขปญหา 

3.มีแหลงอบายมุขมากมายในทองถิ่น เด็ก เยาวชนใน

ชุมชนเขาถึงงาย   

4.ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด ทำใหเกิด

ปญหาอาชญากรรม   

5.ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ปญหาการวางงาน รายไดไม

พอคาใชจายจึงเกิดปญหาลักเล็กขโมยนอยและการกอ

อาชญากรรม 

6.จังหวัดนครราชสมีาเสนทางในการสัญจรมาก  เปน

ระยะทางที่ไกลทำใหเกิดอบุัติเหตุบอยครั้ง 

7.ความเจรญิทางวัตถุ เทคโนโลยีและสือ่ตางๆ   สงผล

ใหเกิดความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ทำใหมี

จำนวนมิจฉาชีพเพิม่มากขึ้น   
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9.ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน (ตอ) 

โอกาส (Opportunity – o) อุปสรรค (Threat-t) 

6.รัฐบาลใหความสำคัญตอความมั่นคง  และมกีาร

ประชาสมัพันธการปองกันเบื้องตนใหแกประชาชน 

7.มีการจัดตั้ง  อบรมฟนฟูตำรวจบาน  และ

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรอืน (อปพร.) ซึง่

หมูบานตางๆยังดำเนินงานอยางเขมแข็ง 

8.มีหนวยงานราชการ  และองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นจำนวนมาก  ทำใหการสรางเครอืขายการ

การรกัษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  เกิด

ความรวมมือในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ในพื้นที่   

9.อปท.อื่นๆมกีารใหบรกิารดานการรกัษาความ

ปลอดภัยในดานชีวิตและทรพัยสินที่ทันตอความ

ตองการของประชาชน  เชน  การใหบริการ

การแพทยฉุกเฉิน (EMS) การใหบรกิารงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย   

10.มีใหการสนบัสนุนระบบความปลอดภัยในระดับ

หมูบาน 

11.มีภาคีเครือขายในการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยมีสวนรวมและเห็นความสำคัญในการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

12.มีมูลนิธิตางๆ ในจังหวัด เปนหนวยสนับสนุน 

และชวยเหลือการบรรเทาสาธารณภัยใหแก

ประชาชน 

13. การบูรณาการในหนวยงานที่เกี่ยวของ 

14. การกาวหนาของเทคโนโลยีสือ่สาร 

15. เครือขายสนับสนุนงานที่เกี่ยวของ 

 

 

 

 

8.ปญหาภัยธรรมชาติ/ภัยพิบัติตางๆที่ไมสามารถ

คาดการณไดลวงหนา  เชน อัคคีภัย  วายภัย เปนตน 

9.มีประชากรแฝงอยูในทองถิ่นเปนจำนวนมาก      

ซึ่งเปนแรงงานตางชาติที่ยายถ่ินเขามาพำนักใน

ประเทศไทยชั่วคราว  ทำใหเกิดความสุมเสี่ยงตอการ

เกิดปญหาอาชญากรรม  

10.คานิยมในการดื่มสุราในชวงเทศกาล ทำใหเกิด

อุบัติเหตุ และมจีำนวนผูเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นทุกป 

11.มุมมองของประชาชนตอการปฏิบัติหนาที ่

12. ผลกระทบของผูมีอิทธิพลในพื้นที ่

13. ความเขาใจของประชาชนตอกฎหมายแตกตาง

กัน 

14. การเขามาของแรงงานตางดาว 

15. ความรวมมือจากชุมชน 
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 ตาราง 13   10.ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

จุดแข็ง (Strength-s) จุดออน (Weakness – w) 

1.จังหวัดนครราชสมีามีสภาพปาทรัพยากรธรรมชาติที่

อุดมสมบูรณและมีความหลากหลาย 

2.มีโครงการสงเสริมสนับสนุนรวมมือกบัสวนราชการ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน  ในการพัฒนา

ฟนฟูและอนรุักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ำ  ลุมน้ำ

ลำคลอง  และปาไมทีม่ีความอุดมสมบรูณ 

3.มีอุทยานแหงชาติที่อยูที่พื้นที่ 2 แหง ซึ่งเปนตนน้ำลำ

ธารที่สำคัญ 

4.มีการปลกูปาและฟนฟูทรัพยากรปาไม  รวมทัง้บรูณา

การบริหารจัดการดิน น้ำ ขยะ และมลภาวะในเขตพื้นที ่

5.มีพื้นที่ปาสาธารณะ พื้นทีป่าชุมชน 

6.จ.นครราชสีมามีโครงการขนาดใหญ  คือ  กอสรางศูนย

กำจัดขยะมลูฝอย  แบบครบวงจร  ดวยระบบหมักปุย

อินทรียแบบไมใชอากาศ ทีสามารถรองรบัการขยายตัว

ของชุมชนและอุตสาหกรรมปองกันปญหาขยะลนเมืองได

ในอนาคต 

7.เยาวชนไดรับการปลกูฝงจากสถานศึกษาใหมีความรูใน

ดานการรักษาทรัพยากรธรรมชาต ิ

8.ชุมชนมีการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมดวยตนเอง เชน  

การจัดการปญหาขยะชุมชน,การจัดทำน้ำหมักชีวภาพจาก

ขยะเหลือใช 

9.มีการจัดทำแผนพัฒนาลุมน้ำ  ซึ่งมโีครงการกจิกรรม

ครอบคลมุในการพัฒนาฟนฟูและอนรุักษธรรมชาติ 

สิ่งแวดลอม แหลงน้ำ  ลุมน้ำลำคลองและปาไมใหมีความ

อุดมสมบูรณ 

10.มีการสงเสริมและรวมมือกับหนวยงานทกุภาคสวน 

12. มีแหลงกักเก็บน้ำขนาดใหญหลายแหง 

13. มีแหลงพลงังานสะอาด (กังหันลม/โซลาเซลล) 

1.ประชาชนขาดจิตสำนกึ ไมปองกันและแกไข

ปญหามลพิษ  มลภาวะ ขยะมูลฝอย จน

กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชนทองถิ่น 

2.มีการบุกรกุพื้นปา 

3.ไมมีการบรหิารจัดการทรพัยากรทางธรรมชาติ

ที่ยั่งยืน 

4.วิธีการกำจัดขยะไมถูกวิธี ชุมชนขาดจิตสำนกึ

ในการอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

5.ปญหาดินเสือ่มโทรม 

6.การประชาสมัพันธ รณรงคและใหความรูแก

ประชาชนดานการอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติมี

ไมตอเนื่อง 

7.ประชาชนยังไมมีความรูความเขาใจในการ

รักษา  การใชทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมเทาที่ควร  มกีารใช

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไมเหมาะสม  

ทำใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม  ภาวะโลก

รอน  และสุขภาพของประชาชน 

8.มีการทิง้ขยะในทีส่าธารณะ 

9.ประชาชนทำลายสิ่งแวดลอม โดยการเผาปา  

เผาซงัขาวในนา  การทิง้ขยะไมเปนที ่ ลักลอบ

ปลอยของเสียลงทอระบายน้ำสาธารณะ  โดยไม

ผานการบำบัด 

10.ขาดงบประมาณในการดูแล

ทรัพยากรธรรมชาติ  และการแกไขปญหา

สิ่งแวดลอม เชน  ขยะ น้ำเสียตองใชจำนวนมาก  

ในเขตเมืองยังจำเปนตองใชผูเชี่ยวชาญ  

เทคโนโลยีที่เหมาะสม   
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10.ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดลอม (ตอ) 

จุดแข็ง (Strength-s) จุดออน (Weakness – w) 

 11.องคกรมีงบประมาณมจีำนวนจำกัด  ไม

เพียงพอตอการดูแลพื้นทีอ่ยางทั่วถึง   

12.กิจกรรมการอนรุักษดานตางๆ  ไมครอบคลมุ  

ไมหลากหลาย  ไมตอเนือ่ง 

13. ขาดการสรางความรูความเขาใจในเรื่องผงั

เมืองเพียงพอและไมปฏิบัติตามกฎหมายใหกับ

ประชาชนสงผลใหเกิดความไมเขาใจในการใช

พื้นที่ที่เหมาะสม 

14. แหลงน้ำในเขตเมืองมีคุณภาพต่ำกวาเกณฑ

มาตรฐาน 

15. ขาดแคลนน้ำเพื่อการอปุโภคบรโิภคในฤดู

แลง 

16. กระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการ

น้ำไมครอบคลมุพื้นทีเ่กษตรกรรมและการอุปโภค

บริโภคพื้นทีป่าไมมสีัดสวนที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบ

กับพื้นที่ของจงัหวัด (คิดเปน รอยละ 15.11 โดย

เปาหมายประเทศ 

17. แหลงน้ำผิวดิน/บาดาล ขาดการกระจายน้ำ

ไดอยางทั่วถึง 
 

โอกาส (Opportunity – o) อุปสรรค (Threat-t) 

1.มีโครงการในพระราชดำริที่สนับสนุนการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม เชน  โครงการปลูกหญา

แฝก เปนตน 

2.จังหวดันครราชสีมามีทรัพยากรธรรมชาติทีห่ลากหลายและ

อุดมสมบูรณ เชน  แรธาตุ  ปาไม  น้ำ   

3.นโยบายการพฒันาประเทศที่มุงเนนการเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมมากขึ้น  ลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

4.รัฐบาลมีนโยบายการจดัการพัฒนาทรัพยากรน้ำและ

สิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ   

5.มีพื้นที่ที่มีปาไมที่อุดมสมบูรณและเปนแหลงตนน้ำลำธาร  

ใหเกิดลุมน้ำตางๆ  เชน เขาใหญ  ลำตะคอง ลำพระเพลงิ    

1.ปญหาดินเสือ่มโทรมเนื่องจากเกษตรกรสวน

ใหญใชปุยเคม ี และสารเคม ี  

2.การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมซึง่

กอใหเกิดปญหามลภาวะเปนพิษ  และการ

เปลี่ยนแปลงสังคมชนบทเปนสังคมเมอืงเพิ่มมาก 

3.ปญหาลักลอบตัดไมทำลายปา และหาของปา

ของประชาชน   

4.การทิง้ขยะมลูฝอยในที่สาธารณะ  และการ

กำจัดขยะที่ไมถูกสุขลักษณะ   
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10.ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดลอม (ตอ) 

โอกาส (Opportunity – o) อุปสรรค (Threat-t) 

6.มีอุทยานแหงชาติ 2 แหง คือเขาใหญและทับลาน  มทีุน

ทางธรรมชาติที่ดีดี มีดินด ี มีระบบชลประทานที่ดี  มี

เขื่อนและอางกักเก็บน้ำเปนจำนวนมากกระจายตัวอยู

ภายในจังหวัด   

7.มีหนวยงาน เชน กรมปาไม  สนับสนุนพันธุพืชไปปลูก

ในที่สวนบุคคลหรือที่สาธารณะ มกีารเผยแพรขอมลู

ขาวสารทางตรงและทางออม   

8.เกิดกระแสทางสังคม  และการรณรงคทางสื่อตาง ๆ ใน

การอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม  ทำให

ประชาชนมีความตื่นตัว  และใหความสำคัญในการ

ปองกันรักษาสิ่งแวดลอม เพิ่มมากขึ้น 

9.ความรวมมือจากหนวยงานภายนอกในการบริหาร

จัดการทรัพยากร 

10.การรณรงคเรื่องภาวะโลกรอน  ลดใชพลังงาน  และ

ทำใหเกิดการใชพลงังานทดแทนมากขึ้น เชน  ใชวัตถุ

อินทรียเพื่อการเกษตร   

11.เปนแหลงผลิตพลงังานทดแทน พลังงานสะอาดขนาด

ใหญ ในอาเซียน โรงไฟฟาหมุนกลับ ลำตะคอง/กงัหันลม/ 

พลังงานแสงอาทิตย 

12.มีเทคโนโลยีทีท่ันสมัยในการจัดการสิ่งแวดลอม 

13.มีการจัดทำแหลงเรียนรูทีเ่ปนตัวอยางในการปฏิบัติ

และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

14. รัฐบาลมีนโยบายการปลูกไมเศรษฐกจิและการใชไม

เศรษฐกจิเปนหลักทรัพย ในการค้ำประกัน 

15.รัฐบาลมีนโยบายสนบัสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัย

และการสนบัสนุนการจัดการสิ่งแวดลอม 

16. มีกระแส สภาวะโลกรอนทำใหเกิดความตระหนักถงึ

ความสำคัญของปาไมทั้งระดับจังหวัด ประเทศ และโลก  

17. เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยมรีาคาตนทุนต่ำลง 

5.การมุงเนนพฒันาอุตสาหกรรม  และ

สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ขาดการควบคุม

ปองกัน  อันสงผลกระทบตอการใช

ทรัพยากรธรรมชาติที่ไมมีการควบคุม  และขาด

จิตสำนึกในการอนรุักษ 

6.ในชุมชนมีโรงงานอุตสาหกรรมที่กอใหเกิด

มลภาวะ  ทั้งสารเคม ี กลิ่น  เสียง 

7.มีประชากรจำนวนมาก  ทำใหมีปริมาณขยะสูง  

และขาดการบรหิารจัดการขยะที่มปีระสิทธิภาพ

ในระดับจังหวัด 

8.ภาวะโลกรอนทวีความรุนแรง สิ่งแวดลอมเสื่อม

โทรม 

9.ทรัพยากรปาถูกทำลาย เสื่อมโทรม แหลงน้ำ

ธรรมชาติตื้นเขิน   

10.มีการบกุรกุพื้นทีป่าไมและที่สาธารณะ/ลวงล้ำ

ลำน้ำและแหลงน้ำธรรมชาติ   

11.ความแปรปรวนของสภาพแวดลอม ทั้ง

ปริมาณฝน  อุณหภูมทิี่สงูขึ้น  ทำให

ทรัพยากรธรรมชาติเปลี่ยนแปลง   

12.ประชาชนไมเขาใจบทบาทหนาที่ของ อปท. 

ในการจัดการสิง่แวดลอม เชน การแกไขปญหา

น้ำเสีย  การบกุรกุปา การบุกรุกทีส่าธารณะอยาง

แทจรงิ จึงไมคอยใหความรวมมอื 

13.ปญหาภัยธรรมชาติ เชน ภัยแลง อุทกภัย วาต

ภัย อัคคีภัย ไฟปาและหมอกควัน ฯลฯ 

14. ปญหาการทับซอนของแนวเขตพื้นที่ปาและ

พื้นที่ปฏิรปู 

15. มีการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว

สงผลตอการดำเนินการจัดการดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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ตาราง 14   การนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัต ิ

  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 

หนวยงานสนับสนุน 

1 ยุทธศาสตรการ

สานตอแนวทาง

พระราชดำร ิ

1. บริหารงาน

ทั่วไป 

2. บริการชุมชน

และสังคม 

3. การเศรษฐกิจ 

1.2 รักษาความ

สงบภายใน 

2.5 สรางความ

เขมแข็งของชุมชน 

3.2 การเกษตร 

1. สำนักชาง 

2. กองสวสัดิการ

สังคม 

 

2 ยุทธศาสตรพัฒนา

การศึกษา 

1.บริหารงานทั่วไป 

2.บริการชุมชน

และสังคม 

1.1บริหารงาน

ทั่วไป 

2.1การศึกษา 

1.สำนักการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

2.สำนักชาง 

3.กองยุทธศาสตร

และงบประมาณ 

4.สำนักคลงั 

5.กองการเจาหนาที ่

1.สถานศึกษาใน

สังกัด 

2.ศูนยประสานงาน 

อบจ.ประจำอำเภอ 

3 ยุทธศาสตร

พัฒนาการเกษตร 

2.บริการชุมชน

และสังคม 

3.การเศรษฐกิจ 

2.5 สรางความ

เขมแข็งของชุมชน 

3.2 การเกษตร 

1.กองสวัสดิการ

สังคม 

2.สำนักปลัด 

1.ศูนยประสานงาน 

อบจ.ประจำอำเภอ 

4 ยุทธศาสตรพัฒนา

สังคม 

2.บริการชุมชน

และสังคม 

4.การดำเนินงาน

อื่น 

2.2 สาธารณสุข 

2.3 สงัคม

สงเคราะห 

2.5 สรางความ

เขมแข็งของชุมชน 

4.1 งบกลาง 

1.กองสวัสดิการ

สังคม 

2.สำนักปลัด 

3.สำนักการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

4. สำนักคลงั 

1.สถานสงเคราะห

คนชราบานธรรม

ปกรณโพธิ์กลาง 

2.สถานสงเคราะห

คนชราบานธรรม

ปกรณวัดมวง 

5 ยุทธศาสตร

สาธารณสุข 

2.บริการชุมชน

และสังคม 

2.2 สาธารณสุข 

2.5 สรางความ

เขมแข็งของชุมชน 

1.กองสาธารณสขุ 

2.สำนักปลัด 

3.สำนักคลงั 

 

6 ยุทธศาสตรพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน 

3.การเศรษฐกิจ 3.1 อตุสาหกรรม

และการโยธา 

1.สำนักชาง 

2.สำนักคลงั 
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ที ่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 

หนวยงานสนับสนุน 

7 ยุทธศาสตร

พัฒนาการ

ทองเทีย่ว  ศาสนา

วัฒนธรรมประเพณี

และกีฬา 

2.บริการชุมชน

และสังคม 

2.3 สงัคม

สงเคราะห 

2.6 การศาสนา 

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

1.สำนักปลัด 

2.สำนักการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

3.กองสวัสดิการ

สังคม 

1.สถานสงเคราะห

คนชราบานธรรม

ปกรณโพธิ์กลาง 

2.สถานสงเคราะห

คนชราบานธรรม

ปกรณวัดมวง 

8 ยุทธศาสตรบริหาร

จัดการบานเมืองที่ด ี

1.บริหารงานทั่วไป 

2.บริการชุมชน

และสังคม 

3.การเศรษฐกิจ 

4.การดำเนินงาน

อื่น 

1.1 บรหิารงาน

ทั่วไป 

2.1 การศึกษา 

2.2 สาธารณสุข 

2.3 สงัคม

สงเคราะห 

2.5 สรางความ

เขมแข็งของชุมชน 

3.1 อตุสาหกรรม

และการโยธา 

4.1 งบกลาง 

ทุกสวนราชการ  

9 ยุทธศาสตรการ

รักษาความ

ปลอดภยัในชีวิต

และทรัพยสิน 

1.บริหารงานทั่วไป 

2.บริการชุมชน

และสังคม 

1.2 รักษาความ

สงบภายใน 

2.5 สรางความ

เขมแข็งของชุมชน 

1.สำนักชาง 

2.กองสวัสดิการ

สังคม 

3.กองสาธารณสขุ 

 

10 ยุทธศาสตรการ

อนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

1.บริหารงานทั่วไป 

2.บริการชุมชน

และสังคม 

3.การเศรษฐกิจ 

1.2 รักษาความ

สงบภายใน 

2.4 เคหะและ

ชุมชน 

3.2 การเกษตร 

1.สำนักชาง 

2.สำนักปลัด 
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                               แบบรายงานการติดตามประเมนิผล และคำอธิบาย 

ตาราง 15   แบบรายงานการติดตามและประเมนิผลแผนการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบไปดวย

แบบรายงาน 3 แบบ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 2 แบบ ดังนี ้

แบบที่ 1 การชวยกำกบัการจัดทำแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยตนเอง 

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยจะ

ทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 

ชื่อ องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ประเด็นการประเมิน 

ม ี

การ

ดำเนินงาน 

ไมมี 

การ

ดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

สวนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพฒันา

ทองถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น 

 

มี 

  

มีคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพฒันาทองถิ่น

ครบทกุภาคสวน ตามคำสั่งองคการบรหิาร

สวนจังหวัดนครราชสีมา ที่ 1230/2562  

ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562 

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการ

พัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทำแผนพฒันา

ทองถิ่น 

มี  มีการประชุมคณะกรรมการพฒันาทองถิ่น 

ประจำป 2564 จำนวน 8 ครั้ง (ตุลาคม 

2563 – 30 กันยายน 2564) 

3. มีการจัดประชุมอยางตอเน่ือง

สม่ำเสมอ 

มี  มีการจัดประชุมอยางตอเน่ืองสม่ำเสมอ 

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น 

มี  มีคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการ

จัดทำแผนพฒันาทองถิ่น ตามคำสั่งองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ที่ 

1229/2562 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562 

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการ

สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น 

มี  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับ สนุน

การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น ประจำป 

2564 จำนวน 8 ครั้ง (ตุลาคม 2563 – 30 

กันยายน 2564) 

6. มคีณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและ

ประชาคมทองถิ่นพจิารณารางแผน

ยุทธศาสตรการพฒันา 

มี  มีคณะกรรมการพฒันาทองถิ่นและ

ประชาคมทองถิ่นพจิารณารางแผน

ยุทธศาสตรการพฒันาและชัดเจนกอนมีการ

ประกาศใชแผนพัฒนา 
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ประเด็นการประเมิน 

ม ี

การ

ดำเนินงาน 

ไมมี 

การ

ดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

สวนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนา

ทองถิ่น 

7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหา

สำคัญของทองถิ่นมาจัดทำฐานขอมลู 

 

มี 

  

มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสำคญัของ

ทองถิ่นจากคณะกรรมการประสานแผน

ระดับอำเภอมาจัดทำฐาน ขอมลู 

8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามา

มีสวนรวมในการจัดทำแผน 

มี  คณะกรรมการประสานแผนระดับอำเภอจัด

ประชุมประชาคมระดับอำเภอเพื่อเสนอ

โครงการโดยลำดับความสำคญัและจำเปน

เรงดวนเพื่อเสนอคณะกรรมการประสาน

แผนระดับจังหวัด 

9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น 

(SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ

พัฒนาทองถิ่น 

มี  องคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา ได

วิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการ

พัฒนาใน  ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน

อนาคตของทองถิ่น โดยใชเทคนคิ SWOT 

Analysis ซึ่งเปนการพิจารณาถึงปจจัย

ภายใน (จุดออน จุดแข็ง) และปจจัย

ภายนอก (โอกาส อุปสรรค) ทีม่ีผลตอการ

พัฒนาดานตาง ๆ ขององคการบริหารสวน

จังหวัด ทั้ง 10 ดานการพัฒนา  

10. มีการกำหนดวิสัยทศันและภารกจิ

หลักการพฒันาทองถิ่นที่สอดคลองกบั

ศักยภาพของทองถิ่น 

มี  องคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา ได

กำหนดวิสัยทัศนของทองถิ่น คือ 

“การศึกษามคีุณภาพตามมาตรฐาน การ

บริหารคุมคา เศรษฐกิจกาวหนา คุณภาพ

ชีวิตดี กีฬาสูสากล ประชาชนมีสวนรวม” ที่

สอดคลองกบัศักยภาพของทองถิ่น  

11. มีการกำหนดวิสัยทศันและภารกจิ

หลักการพฒันาทองถิ่นที่สอดคลองกบั

ยุทธศาสตรจังหวัด 

มี  วิสัยทัศนและภารกิจการพฒันาองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สอดคลอง

กับยุทธ- ศาสตรจังหวัด 
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ประเด็นการประเมิน 

ม ี

การ

ดำเนินงาน 

ไมมี 

การ

ดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

12. มีการกำหนดจุดมุงหมายเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

มี  จุดมุงหมายเพื่อการพฒันาที่ย่ังยืนโดยมีการ

กำหนดขอบเขตกิจกรรมทีส่ำคัญการ

ดำเนินงานทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรมสิ่งแวดลอมของจังหวัด ทำใหการ

พัฒนาที่ยั่งยืนสอดคลองกบัวิสัยทศันและ

ภารกจิของ อบจ.นม. 

13. มีการกำหนดเปาหมายการพฒันา

ทองถิ่น 

มี  เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของ

ประชาชนในทองถิ่นและตอบสนองความ

ตองการของประชาชนในทองถิ่นตามลำดับ

ความสำคญั ภายในระยะเวลาทีก่ำหนด จะ

ไดรับในเชิงปริมาณตามชวงเวลาตาง ๆ ของ

กระบวนการดำเนินงาน 

14. มีการกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนา

และแนวทางการพัฒนา 

มี  องคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

กำหนดยุทธศาสตรการพัฒนา รวม 10 ดาน 

ภายใตแผนงานสูเปาหมายภารกิจ 

15. มีการกำหนดยุทธศาสตรที่

สอดคลองกบัยุทธศาสตรจังหวัด 

มี  มีการนำปญหาความตองการของประชาชน 

และขอมูลจากแผนตำบล แผนชุมชน/

หมูบาน มาบรรจไุวในแผนพฒันาอำเภอ 

(แผนยุทธศาสตรการพัฒนา พ.ศ.2561 – 

2564) และแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 

– 2565) มคีวามสอดคลองกบัยุทธศาสตร

กลุมจังหวัดและยุทธศาสตรจังหวัด 

16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผน

ยุทธศาสตรการพฒันา 

มี  แผนพฒันาสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 อนุมัติ

และประกาศใช เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 

2559 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 

2565) ฉบบัทบทวน ประกาศ ณ วันที่ 14 

มิถุนายน 2562 

17. มีการจัดทำบญัชีกลุมโครงการใน

แผนยุทธศาสตร 

มี  ในแตละยุทธศาสตรมีการกำหนดแผนงานที่

ชัดเจน โครงการ/กจิกรรมสอดคลองหรือ

ตอบสนองยุทธศาสตรที่กำหนดขึ้น 

โครงการแยกเปนชวงระยะเวลาตาง ๆ 



75 
 

ประเด็นการประเมิน 

ม ี

การ

ดำเนินงาน 

ไมมี 

การ

ดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตาม

ประเมินผลแผนยุทธศาสตร 

มี  องคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

กำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผน

ยุทธศาสตร ตามมติที่ประชุมของ

คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ ทุกครั้ง 

 

ตาราง 16   ขอมูลจำแนกรายจายตามแผนงานองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ลำดับ รายจายจำแนกตามดาน/แผนงาน ยอดงบประมาณรายจาย

ประจำป 2564 

รอยละตอ

งบประมาณ 

1 ดานบริหารทั่วไป   

 แผนงานบริหารทั่วไป 296,754,600  

2 ดานบริการชุมชนและสังคม   

 แผนงานการศึกษา 1,466,050,658  

 แผนงานสาธารณสุข 695,705,205  

 แผนงานสงัคมสงเคราะห 52,755,700  

 แผนงานเคหะและชุมชน 5,360,000  

 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 36,360,280  

 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 15,360,000  

3 ดานเศรษฐกิจ   

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 629,848,749  

 แผนงานการเกษตร 10,369,000  

4 ดานการดำเนินงานอื่น   

 แผนงานงบกลาง 148,625,608  

 งบประมาณรวมท้ังสิ้น 3,357,189,800  
 

รายละเอียดขอมลู :  จากขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศ  ณ วันท่ี 14 ตุลาคม 2563
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ตาราง 17   แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เปนแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายใตแผนพัฒนาทองถิ่น 

โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2564 

สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไป : ชื่อ องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

สวนท่ี 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น : จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่น 

ยุทธศาสตร 

ปที่ 1 (2561) ปที่ 2 (2562) ปที่ 3 (2563) ปที่ 4 (2564) ปที่ 5 (2565) รวม 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

1.ดานการสานตอแนวทางพระราชดำร ิ 26 58,762,500 39 162,244,410 61 68,992,634 129 247,462,020 126 203,619,320 381 741,080,884 

2.ดานการพัฒนาการ ศึกษา 323 635,157,882 463 942,043,918 309 619,665,559 381 716,890,096 360 564,357,698 1,836 3,478,115,153 

3.ดานการพัฒนาการเกษตร 4 4,500,000 4 4,500,000 5 15,000,000 19 111,040,710 21 97,611,210 53 232,651,920 

4.ดานการพัฒนาสังคม 35 80,678,070 52 106,943,060 76 170,347,810 80 172,035,310 92 155,352,980 335 685,357,230 

5.ดานการพัฒนาสาธารณสุข 25 420,620,430 26 449,221,876 32 88,816,660 35 93,140,590 44 93,045,020 162 1,144,844,576 

6.ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 674 3,289,746,361 789 3,583,976,003 1,722 6,190,609,015 2,191 9,729,658,906 1,921 7,768,685,809 7,297 30,562,676,094 

7.ดานการพัฒนาการทองเที่ยวศาสนา 

วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

34 91,818,720 28 84,500,000 31 93,875,000 28 83,000,000 26 63,855,600 147 417,049,320 

8.ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 64 231,162,360 124 248,843,180 70 324,855,453 67 313,635,533 57 37,247,100 382 1,155,743,626 

9.ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

2 14,200,000 5 16,540,040 64 46,316,240 6 26,540,040 4 46,861,200 81 150,457,520 

10.ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรม ชาติ

และสิ่งแวดลอม 

13 18,550,000 16 22,926,275 18 28,598,000 19 29,097,945 21 23,753,000 87 122,925,220 

รวม 1,200 4,845,196,323 1,546 5,621,738,762 2,388 7,647,076,371 2,955 11,522,501,150 2,672 9,054,388,937 10,761 38,690,901,543 

หมายเหตุ ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

1. ตามหนังสือที่ มท 0810.3/ว6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซอมการดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให องคกรปกครองสวนทองถิ่นนำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ที่ดำเนินการในป 2564 มาติดตามประเมินผล 

2. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน จำนวน 13 ครั้ง เพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น จำนวน 10 ครั้ง 

    แกไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น จำนวน 6 คร้ัง
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ตาราง 18  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ยุทธศาสตร 

โครงการที่

ดำเนินการแลว/

เบิกจายแลวตาม

ขอบัญญัติฯ 

โครงการที่อยู

ระหวาง

ดำเนินการใน

ขอบัญญัติฯ 

โครงการที่ยังไมได

ดำเนินการ (ตาม

แผนพัฒนา) 

โครงการที่ขอ

ยกเลิก 

โครงการที่มีการ

เพ่ิมเติม 

โครงการที่ปรากฏ

ในแผนพัฒนา 

จำ 

นวน 

รอยละ จำ 

นวน 

รอยละ จำ 

นวน 

รอยละ จำ 

นวน 

รอยละ จำ 

นวน 

รอยละ จำ 

นวน 

รอยละ 

1.ดานการสานตอ

แนวทางพระราชดำร ิ

11 8.53 2 1.55 116 89.92 - - - - 129 100 

2.ดานการพัฒนาการ 

ศึกษา 

94 24.66 71 18.64 216 56.70 - - - - 381 100 

3.ดานการพัฒนาการ

เกษตร 

- - 3 15.79 16 84.21 - - - - 19 100 

4.ดานการพัฒนา

สังคม 

16 20 23 28.75 41 51.25 - - - - 80 100 

5.ดานการพัฒนา

สาธารณสุข 

3 8.58 13 37.14 19 54.28 - - - - 35 100 

6.ดานการพัฒนาโครง 

สรางพื้นฐาน 

250 11.41 6 0.27 1935 88.32 - - - - 2,191 100 

7.ดานการพัฒนาการ

ทองเที่ยว ศาสนา 

วัฒน- ธรรมประเพณี 

และกีฬา 

1 3.57 6 21.43 21 75 - - - - 28 100 

8.ดานการบริหาร

จัดการบานเมืองที่ดี 

3 4.48 15 22.39 49 73.13 - - - - 67 100 

9.ดานการรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

1 16.67 5 83.33 - - - - - - 6 100 

10.ดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

2 10.53 10 52.63 7 36.84 - - - - 19 100 

รวม 381 12.89 154 5.21 2420 81.90 - - - - 2,955 100 
   

     หมายเหต ุ ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

1. ตามหนังสือที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซอมการดำเนินการตามแผนพัฒนา 

ทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การติดตามประเมินผลแผนพัฒนารอบปงบประมาณ พ.ศ.2564 ใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นนำแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ที่ดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาตดิตาม

ประเมินผลและใชเปนขอมูลในการติดตามประเมินผลแผนพฒันา 

2. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น จำนวน 13 ครั้ง เพิ่มเติมแผนพัฒนา 

ทองถิ่น จำนวน 10 ครั้ง แกไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น จำนวน 6 ครั้ง 

3. บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2564 จำนวน 16 ครั้ง 

4. บัญชีแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจำป 2564 จำนวน 12 ครั้ง 
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ตาราง 19   การเบิกจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ยุทธศาสตร 

งบปกต ิ เงินสะสม รวม 

จำนวนเงิน รอยละ จำนวน

เงิน 

รอยละ จำนวนเงิน รอยละ 

1.ดานการสานตอ

แนวทางพระราชดำร ิ

6,624,000 0.69 - - 6,624,000 0.69 

2.ดานการพัฒนา

การศึกษา 

410,332,858 42.68 - - 410,332,858 42.68 

3.ดานการพัฒนาการ

เกษตร 

- - - - - - 

4.ดานการพัฒนาสังคม 13,494,745 1.40 - - 13,494,745 1.40 

5.ดานการพัฒนา

สาธารณสุข 

1,328,026 0.14 - - 1,328,026 0.14 

6.ดานการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน 

458,509,658 47.70 - - 458,509,658 47.70 

7.ดานการพัฒนาการ

ทองเที่ยว ศาสนา 

วัฒนธรรมประเพณี 

และกีฬา 

466,500 0.05 - - 466,500 0.05 

8.ดานการบริหาร

จัดการบานเมอืงที่ด ี

674,979 0.07 - - 674,979 0.07 

9.ดานการรกัษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

688,440 0.07 - - 688,440 0.07 

10.ดานการอนุรกัษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอม 

862,675 0.09 - - 862,675 0.09 

รวม 892,981,881.50 92.89 - - 892,981,881.50 92.89 

งบประมาณตั้งไว 961,318,202.00      
 

หมายเหต ุ ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564  
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ตาราง 20   แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร  

แยกตามยุทธศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพือ่ใชประเมินผลการดำเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรที่กำหนดไว และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปละ 1 ครั้ง หลังจาก

สิ้นสุดปงบประมาณ 
 

 ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จำนวนโครงการ

ตามแผน

ยุทธศาสตร 

ป 2564 

 

โครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนา 
จำนวนโครงการตาม

ขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจำป 2564 

รอยละของโครงการที่

ดำเนินการตามแผน

ยุทธศาสตรประจำป 2564 

1 ดานการสานตอแนวทางพระราชดำร ิ 129 13 10.08 

2 ดานการพัฒนาการศึกษา 381 165 43.31 

3 ดานการพัฒนาการเกษตร 19 3 15.79 

4 ดานการพัฒนาสังคม 80 39 48.75 

5 ดานการพัฒนาสาธารณสุข 35 16 45.71 

6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 2,191 256 11.68 

7 ดานการพัฒนาการทองเที่ยวศาสนา

วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

28 7 25.00 

8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี 67 18 26.87 

9 ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

6 6 100 

10 ดานการอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอม 

19 12 63.16 

 รวมท้ังสิ้น 2,955 535 18.10 
 

รายละเอียดขอมูล : ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564   

ผลสำเร็จในการบรรลุเปาหมายตามขอบัญญตัิงบประมาณรายจายประจำป คิดเปนรอยละของโครงการ   

1. ตามหนังสือที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซอมการดำเนินการตาม 

แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การติดตามประเมินผลแผนพัฒนารอบปงบประมาณ พ.ศ.2564 ให

องคกรปกครองสวนทองถิ่นนำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ที่ดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา

ติดตามประเมินผลและใชเปนขอมูลในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

2. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น จำนวน 13 ครั้ง เพิ่มเติม 

แผนพัฒนาทองถิ่น จำนวน 10 ครั้ง แกไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น จำนวน 6 ครั้ง 

3. บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2564 จำนวน 16 ครั้ง 

4. บัญชแีกไขเปลีย่นแปลงงบประมาณรายจายประจำป 2564 จำนวน 12 ครัง้ 
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แผนภูมิ 1 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานจำนวนโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาและขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2564 

 

  ขอเสนอของคณะกรรมการติดตามประเมนิผลแผนพัฒนา  

 โครงการภายใตยุทธศาสตรพัฒนาทั้ง 10 ยุทธศาสตร มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2,955 โครงการ แตการนำแผนสูการปฏิบัติหรือนำแผนพัฒนามาตั้งขอบัญญัติ

รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 535 โครงการ คิดเปนรอยละความสำเร็จของแผนพัฒนา พ.ศ. 

2564  (ชวงไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาสที่ 4) ไดรอยละ 18.10 เพื่อใหการบริหารจัดการโครงการเกิดผลสัมฤทธ์ิของ

แผนพัฒนาเพิ่มขึ้น เห็นควรพิจารณาโครงการในแผนพัฒนาประจำป พ.ศ. 2565 มาดำเนินโครงการเพิ่มขึ้น       

ซึ่งเปาหมายหลักของแผนพัฒนาทองถิ่นไดเรียงลำดับปญหา ความตองการ และแกไขปญหาความเดือดรอนของ

ประชาชนที่ผานกระบวนการประสานแผนมาเรียบรอยแลวน้ัน  
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สวนที่ 3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนนุท่ัวไป/เงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ 

ตาราง 21    7.โครงการท่ีไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไปประจำป 2564 (ดานโครงสรางพื้นฐาน) 
โครงการ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ คงเหลือจาก

การ

ดำเนินการ 

ดำเนินการ

เสร็จแลว 

อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ยังไมได

ดำเนินการ 

งบประมาณที่

ไดรับ 

งบประมาณที่

เบิกจายไป 

1.โครงการถนน อบจ.นม.11202  

ขามสะแกแสง-บานโนนผักชี  อำเภอ 

ขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา 

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก 

คอนกรีต ( โดยวิธี Pavement In- 

Place Recycling) 

   6,503,000 - 6,503,000 

2.โครงการ ถนน อบจ.นม.11201 

 สุขาภิบาลขามสะแกแสง-บานหวย  

 หมูที่  5  ตำบลเมืองนาท  อำเภอ 

ขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา 

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก  

คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In- 

Place Recycling) 

   9,292,000 - 9,292,000 

3.โครงการถนน อบจ.นม.04309  

เทศบาลเมืองคง-บานไร  อำเภอคง 

จังหวัดนครราชสีมา  ซอมสราง 

ถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต  

(โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling) 

   6,542,000 - 6,542,000 

4.โครงการถนน อบจ.นม.04307  

บานตากิ่ม-บานดอนทะแยง อำเภอ 

คง จังหวัดนครราชสีมา  ซอมสราง 

ถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 

   2,230,000 - 2,230,000 

5.โครงการถนน อบจ.นม.04201  

บานโนนปอแดง-บานโนนเต็ง  

อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา  ซอม 

สรางถนนลาดยางแอสฟลทติก 

คอนกรีต 

   3,889,000 - 3,889,000 

6.โครงการถนน อบจ.นม.10305  

บานโคงกระพี้-บานคลา อำเภอโนน 

สูง  จังหวัดนครราชสีมา  ปรับปรุง 

ถนนลาดยางพาราแอสฟลทติก 

คอนกรีต 

   8,040,000 - 8,040,000 
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โครงการ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ คงเหลือจาก

การ

ดำเนินการ 

ดำเนินการ

เสร็จแลว 

อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ยังไมได

ดำเนินการ 

งบประมาณที่

ไดรับ 

งบประมาณที่

เบิกจายไป 

7.โครงการถนน อบจ.นม.13201   

บานเขวา-บานนางรำ  อำเภอ 

ประทาย  จังหวัดนครราชสีมา  ซอม 

สรางถนนลาดยางแอสฟลทติก 

คอนกรีต(โดยวิธี Pavement In- 

Place Recycling) 

   7,390,000 - 7,390,000 

8.โครงการถนน อบจ.นม.13307  

บานบึงกระโดน-บานดอนยาว   

อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท 

ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In- 

Place Recycling) 

   9,260,000 - 9,260,000 

9.โครงการถนน อบจ.นม.14204 

  บานเกานางเหริญ-บานโกรกละลาย 

  อำเภอปกธงชัย  จังหวัด 

นครราชสีมา  ซอมสรางถนนลาดยาง 

แอสฟลทติกคอนกรีต  (โดยวิธี  

Pavement In-Place Recycling) 

   5,690,000 - 5,690,000 

10.โครงการถนน อบจ.นม.15102  

สายเมนที่ 4  อำเภอพิมาย  จังหวัด 

นครราชสีมา  กอสรางถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก 

   3,530,000 2,484,000 1,046,000 

11.โครงการถนน อบจ.นม.15205  

สายเมนที่  5  อำเภอพิมาย  จังหวัด 

นครราชสีมา  ซอมสรางถนนลาดยาง 

แอสฟลทติกคอนกรีต 

   6,130,000 4,220,000 1,910,000 

12.โครงการถนน อบจ.นม.15101  

สายเมนที่  3  อำเภอพิมาย  จังหวัด 

นครราชสีมา ซอมสรางถนนลาดยาง 

แอสฟลทติกคอนกรีต  (โดยวิธี  

Pavement In-Place Recycling) 

   2,470,000 - 2,470,000 

13.โครงการถนน อบจ.นม.01210  

บานนากลาง-บานโปงแมลงวัน   

อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

  ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท 

ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In- 

Place Recycling) 

   5,094,000 - 5,094,000 
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โครงการ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ คงเหลือจาก

การ

ดำเนินการ 

ดำเนินการ

เสร็จแลว 

อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ยังไมได

ดำเนินการ 

งบประมาณที่

ไดรับ 

งบประมาณที่

เบิกจายไป 

14.โครงการถนน อบจ.นม.01316  

บานยองแยง-วัดพนมวัน  อำเภอ 

เมือง  จังหวัดนครราชสีมา ซอมสราง 

ถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต  

(โดยวิธี Pavement In-Place  

Recycling) 

   5,113,000 - 5,113,000 

15.โครงการถนน อบจ.นม.01219 

 สายแยก ทล.2-บานยองแยง   

อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  

 ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท 

ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In- 

Place Recycling) 

   6,855,000 - 6,855,000 

16.โครงการถนน อบจ.นม.22302 

 บานซับตะครอ-บานหัวทำนบ   

อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัด 

นครราชสีมา  ซอมสรางถนนลาดยาง 

แอสฟลทติกคอนกรีต 

   14,520,000 - 14,520,000 

17.โครงการถนน อบจ.นม.21104   

ร.ร.นิคมชล-บานซับเศรษฐี  อำเภอ 

ปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา 

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท 

ติกคอนกรีต 

   9,159,000 - 9,159,000 

18.โครงการถนน อบจ.นม.21109  

บานหนองไทร-บานวังไทร  อำเภอ 

ปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา 

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท 

ติกคอนกรีต 

   4,155,000 - 4,155,000 

19.โครงการถนน อบจ.นม.21110   

บานทรัพยเศรษฐี-บานกุดโงง อำเภอ 

ปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา  

 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท 

ติกคอนกรีต 

   10,079,000 - 10,079,000 

 

 

 

 

 



84 
 

 

โครงการ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ คงเหลือจาก

การ

ดำเนินการ 

ดำเนินการ

เสร็จแลว 

อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ยังไมได

ดำเนินการ 

งบประมาณที่

ไดรับ 

งบประมาณที่

เบิกจายไป 

20.โครงการถนน อบจ.นม.08201   

บานแปรง-บานหนองกราด  อำเภอ 

ดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  

 ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท 

ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In- 

Place Recycling) 

   13,660,000 - 13,660,000 

21.โครงการถนน อบจ.นม.08305  

บานหวย-บานหนองบัวละคร  อำเภอ 

ดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  

 ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท 

ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In- 

Place Recycling) 

   5,,990,000 - 5,,990,000 

22.โครงการถนน อบจ.นม.08304  

บานดานนอก-บานวัง  อำเภอดาน 

ขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา กอสราง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

   9,409,000 - 9,409,000 

รวมทั้งสิ้น 2 20 - 155,000,000 6,704,000 148,296,000 

รอยละของโครงการ 9.09 90.91 -    

รอยละของงบประมาณ    100 4.33 95.67 

สรุปผลการดำเนินงาน 

การดำเนินโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนทั่วไป  จำนวน 22   โครงการ ไดรับงบประมาณ จำนวน 

155,000,000 บาท ดังนี้  

1. ดำเนินการเสรจ็เรียบรอยและเบิกจายแลว จำนวน  2  โครงการ คิดเปนรอยละ ใชเงินงบประมาณ  

6,704,000  บาท  คิดเปนรอยละ  4.33 ของงบประมาณทัง้หมด  

2. โครงการอยูในระหวางดำเนินการ จำนวน 20   โครงการ คิดเปนรอยละ  90.91   เปนเงินงบประมาณ     

145,340,000 บาท คิดเปนรอยละ 95.67  ของงบประมาณทั้งหมด 
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ตาราง 22    8.โครงการท่ีไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำป 2564 (ดานโครงสรางพื้นฐาน) 

โครงการ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ คงเหลือจาก

การ

ดำเนินการ 

ดำเนินการ

เสร็จแลว 

อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ยังไมได

ดำเนินการ 

งบประมาณที่

ไดรับ 

งบประมาณที่

เบิกจายไป 

1.โครงการถนน   อบจ.นม.

10204  บานกลึง-บานหนอง

สะแก  อำเภอโนนสงู  จังหวัด

นครราชสีมา ซอมสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทตกิ 

คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-

Place Recycling) 

   9,797,000 6,190,000 3,607,000 

2.โครงการถนน  อบจ.นม. 

12202  บานดอนคนทา-บานโคก

กลาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัด

นครราชสีมา ซอมสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทตกิ 

คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-

Place Recycling)  

   9,937,000 6,330,000 3,607,000 

3.โครงการถนน  อบจ.นม.04306 

บานตะโก-บานชอระกา  อำเภอ

คง  จังหวัดนครราชสีมา  ซอม

สรางถนนลาดยางแอสฟลทติก 

คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-

Place Recycling) 

   9,988,000 5,970,000 4,018,000 

4.โครงการถนน  อบจ.นม.08306  

บานตะเคียนใหญ-บานปราสาท  

อำเภอดานขุนทด  จังหวัด

นครราชสีมา   ซอมสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทตกิ 

คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-

Place Recycling) 

   9,896,000 5,830,000 4,066,000 
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โครงการ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ คงเหลือจาก

การดำเนินการ ดำเนินการ

เสร็จแลว 

อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ยังไมได

ดำเนินการ 

งบประมาณที่

ไดรับ 

งบประมาณที่

เบิกจายไป 

5.โครงการถนน  อบจ.นม.

01201 บานบุ-บานลองตอง 

อำเภอเมือง  จังหวัด

นครราชสีมา  ซอมสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทตกิ 

คอนกรีต (โดยวิธี Pavement 

In-Place Recycling) 

   9,803,000 5,680,000 4,123,000 

6.โครงการถนน  ถนน อบจ.น

ม.10206  มิตรภาพ-บานหนอง

โจด  อำเภอโนนสงู จังหวัด

นครราชสีมา ซอมสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทตกิ 

คอนกรีต (โดยวิธี Pavement 

In-Place Recycling) 

   9,765,000 - 9,765,000 

 รวมทั้งสิ้น 5 1 - 59,186,000 30,000,000 29,186,000 

รอยละของโครงการ 83.33 16.67 -    

รอยละของงบประมาณ    100 50.69 49.31 

สรุปผลการดำเนินงาน 

การดำเนินโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน  6  โครงการ ไดรับงบประมาณ จำนวน            

59,186,000  บาท ดังนี้  

1. ดำเนินการเสรจ็เรียบรอยและเบิกจายแลว จำนวน 5  โครงการ คิดเปนรอยละ 83.33 ของโครงการ

ทั้งหมด ใชเงินงบประมาณ  จำนวน 30,000,000 บาท  คิดเปนรอยละ 50.69 ของงบประมาณทั้งหมด  

2. งบประมาณคงเหลือจากดำเนินโครงการที่เบิกจาย เปนเงิน 29,186,000 บาท  คิดเปนรอยละ 49.31

ของยอดรวมงบประมาณทั้งหมด 

3. โครงการที่อยูในระหวางดำเนินการ จำนวน  1 โครงการ คิดเปนรอยละ 16.67 ของโครงการทั้งหมด 

เปนเงินงบประมาณ  9,765,000บาท คิดเปนรอยละ 16.50 ของงบประมาณทั้งหมด 
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สวนที่ 3 
รายงานการติดตามประเมินผล  

โครงการพัฒนาตามรายยุทธศาสตร  

ประจำปงบประมาณ 2564 
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ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

เรื่อง ผลคะแนนการประเมินผลแผนยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

************** 
 

   อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย    วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 หมวด 6 การติดตาม

ประเมินผลแผนพัฒนา ขอ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตามอำนาจหนาที่ 

กำหนดแนวทางในการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยให

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ดำเนินการใหเสร็จ

ภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องคการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา         

ไดประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนา   เพื่อความสอดคลองแผนพฒันาทองถิ่นของ

องคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปงบประมาณ 2563 สรุปผลคะแนนประเมินได 82.02 คะแนน  

จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน (ตามเอกสารที่แนบ)   

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่   13  ธันวาคม   พ.ศ. 2562 

                                                              

  

 

(นายชัยยงค  ฮมภิรมย) 

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
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ตาราง 23 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

เพื่อความสอดคลองของแผนพัฒนาทองถิ่น  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1.ขอมูลสภาพทั่วไป และขอมลูพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 20 16.45 

2.การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 16.40 

3.ยุทธศาสตรประกอบดวย 65 49.17 

  3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 10 8.17 

  3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด

นครราชสีมา 
10 8.00 

  3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด 10 8.34 

  3.4 วิสัยทัศน 5 4.17 

  3.5 กลยุทธ 5 4.08 

  3.6 เปาประสงคของแตประเด็นยุทธศาสตร 5 4.08 

  3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 5 4.00 

  3.8 แผนงาน 5 4.25 

  3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 4.08 

รวม 100 82.02 
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ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
เรื่อง  ผลคะแนนประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน  

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

   อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย    วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561  หมวด 6 การติดตาม

ประเมินผลแผนพัฒนา ขอ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถิ่นตามอำนาจหนาที่ 

กำหนดแนวทางในการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนสวนหนึง่ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยใหคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบรหิารสวนจงัหวดันครราชสีมา ดำเนินการใหเสรจ็ภายในหกสบิวัน 

นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องคการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา    

ไดประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบรหิารสวน

จังหวัดนครราชสมีา ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564  สรุปผลคะแนนประเมินได 81.83 คะแนน  จากคะแนน

เต็ม  100 คะแนน  (ตามเอกสารที่แนบ)    

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่   23   ธันวาคม   พ.ศ. 2564 

                                                              

  

 

(นายชัยยงค  ฮมภิรมย) 

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
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ตาราง 24         แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1.การสรปุสถานการณการพัฒนา 10 9.00 

2.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชงิปริมาณ 10 8.33 

3.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชงิคุณภาพ 10 8.17 

4.แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 7.83 

5. โครงการพัฒนา  ประกอบดวย 60  

  5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 3.92 

  5.2 กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 4.00 

  5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการตั้ง

งบประมาณไดถูกตอง 
5 4.00 

  5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 5 4.00 

  5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจ  และสังคมแหงชาติ              
5 4.08 

  5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 5 3.92 

  5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 5 3.83 

  5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสรมิสรางใหประเทศชาติ

มั่นคง มั่งคั่ง ยัง่ยืน ภายใตหลักประชารัฐ 
5 3.83 

  5.9 งบประมาณมคีวามสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลติของโครงการ) 5 4.17 

  5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 4.25 

  5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถปุระสงคและผล

ที่คาดวาจะไดรับ 
5 4.25 

  5.12 ผลที่ที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 5 4.25 

รวม 100 81.83 
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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. เครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะหขอมลู 

              การวิเคราะหขอมลู ผูนำเสนอไดเสนอผลการวิเคราะหขอมลูแบงเปน 2 สวน ดังนี้ 

     สวนที่ 1 นำเสนอขอมูลสวนบุคคลของกลุมประชากร/กลุมตัวอยาง จำแนกตาม เพศ อายุ  

                          ระดับการศึกษา อาชีพ 

     สวนที่ 2 นำเสนอขอมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจโครงการตาง ๆ ภายใตยุทธศาสตร  

                           ทั้ง 10  ยุทธศาสตร 
 

4. การวิเคราะหขอมูล 

     วิเคราะหขอมลูโดยใชโปรแกรมสำเรจ็รปู เพื่อหาคาคะแนนรวม หรือการหาคาเฉลี่ย  ความพึงพอใจ

โครงการตาง ๆ ภายใตยุทธศาสตรทัง้ 10 ยุทธศาสตร 

1. นำแบบสอบถามทีล่งรหัสแลวใหคะแนนแตละขอ จำแนกรายขอในแบบสอบถามระดับ ดังนี้  

      (รศ.ดร.บุญชม ศรสีะอาด 2553:121 พิมพครัง้ที่ 8) 
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  ระดับมากทีสุ่ด/ดีมาก ใหมีคาคะแนนเปน    5 

ระดับมาก/ด ี  ใหมีคาคะแนนเปน    4 

ระดับปานกลาง  ใหมีคาคะแนนเปน    3 

ระดับนอย  ใหมีคาคะแนนเปน    2 

ระดับนอยที่สุด  ใหมีคาคะแนนเปน    1 
 

 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/ด ี

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับนอย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด 

หมายเหตุ กรณีฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ ไมไดออกแบบประเมินโครงการ

ใหกับหนวยงานฯ จัดทำขึ้นมาแลวสงใหฝายฯ ดำเนินการวิเคราะหสรุปผล แตใชแบบประเมินระดับคะแนน    

5 ระดับ เชนกัน จึงขอแปลผลดังนี้ ระดับสูงสุดดีมาก เทากับ มากที่สุด รองลงมา ดี เทากับ มาก 
 

2. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสำรวจรายการวิเคราะหขอมูล โดยแจกแจง

ความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage) (รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด 2553:121 และ 122 พิมพ      

ครั้งที่ 8) 

3. แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึ งพอใจโครงการตาง 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. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมลู 

 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 คาส วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) (รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด 

2553:126 พิมพครั้งที่ 8) 
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3.การวิเคราะหเชิงปรมิาณงบประมาณ พ.ศ.2563 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

ตาราง 25  3.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง  จำนวนกลุมตัวอยาง 

(คน)  

รอยละ 

1 เพศ   
  ชาย 5,770 39.91 

  หญิง 8,687 60.09 

 รวม 14,457 100.00 

2 อาย ุ     

  อายตุ่ำกวา 20 ป 1,734 11.99 

  อายุ 20 - 30 ป 1,537 10.63 

  อายุ 31 - 40 ป 3,055 21.13 

  อาย ุ41 - 50 ป 3,676 25.43 

  อายุ 51 - 60 ป 2,686 18.58 

  อายุมากกวา 60 ป 1,769 12.24 

 รวม 14,457 100.00 

3 ระดับการศึกษา   

   ต่ำกวาประถมศึกษา 365 2.52 

   ประถมศึกษา 2,504 17.32 

   มัธยมศึกษาตอนตน 1,989 13.76 

   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.หรือเทียบเทา 2,760 19.09 

   ปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเทา 621 4.30 

   ปริญญาตร ี 3,929 27.18 

   สงูกวาปรญิญาตร ี 2,114 14.62 

   อื่น ๆ 175 1.21 

 รวม 14,457 100.00 

 

                                                                                                                        

 

 

 
                           



95 
 

ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง  จำนวนกลุมตัวอยาง 

(คน)  

รอยละ 

4 กลุมเปาหมาย (อาชีพ)     

   ขาราชการ/ รฐัวิสาหกิจ 6,290 43.51 

   ลูกจาง /พนกังานบริษัท 1,149 7.95 

   ผูประกอบการ/เจาของธรุกิจ 297 2.05 

   คาขาย อาชีพอิสระ 586 4.05 

   นักเรียน/นักศึกษา 1,689 11.68 

   รับจางทั่วไป 854 5.91 

   แมบาน/พอบาน/เกษียณ 957 6.62 

   เกษตรกร/ประมง 2,229 15.42 

   วางงาน 302 2.09 

   อื่น ๆ 104 0.72 

 รวม 14,457     100.00 
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แผนภูมิ  2  ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวน

จังหวัดนครราชสีมา ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 

สรุปผลการวิเคราะหความพึงพอใจโครงการภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัด

นครราชสีมา  แสดงวา ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา ผูเขารวมโครงการและตอบแบบประเมิน  มีความ     

พึงพอใจโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น ทั้ง 10 ยุทธศาสตร อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.43) คิดเปนรอยละ 

88.60 เมื่อรวมเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  มีความพึงพอใจในภาพรวม คิดเปนรอยละ 87.80  

จากการวิเคราะหเปนรายยุทธศาสตร   โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยมากที่สุด และรองลงมา 3 ลำดับ คือ  

ยุทธศาสตรที่ 8 ดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  (คาเฉลี่ย 4.55) คิดเปนรอยละ 91 และรองลงมา คือ 

ยุทธศาสตรที่ 10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (คาเฉลี่ย 4.53) คิดเปนรอยละ 90.60 

และยุทธศาสตรที่ 7 ดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  (คาเฉลี่ย 4.49)       

คิดเปนรอยละ 89.80 
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ยุทธศาสตรที่ 2

ดานการพัฒนาการศึกษา
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ลําดับ

ที่

โครงการ คาเฉลี่ย คา S.D. รอยละ ระดับ

ความพึง

พอใจ

จํานวน

(ฉบับ)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวน

จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2564 จํานวน 6 รุน ระหวางวันที่ 14-16 

ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนในสังกัดองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา (แผนพัฒนา

ทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 

5 พ.ศ. 2563 หนา 22 ลําดับที่ 40 งบประมาณ

 1,900,000 บาท  ขอบัญญัติฯ ป 2564 หนา 

336 ขอ 10 งบประมาณ 1,520,000 บาท ใช

งบประมาณดําเนินการ= 1,370,000 บาท)

4.28 0.46 85.60 มาก 1,409 สํานัก

การศึกษาฯ

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาการศึกษา

ตาราง 26  2.1 แผนงานการศึกษา

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ  บุคลากรมีการพัฒนาความรู ความสามารถปรับกระบวนทัศนในการปฏิบัติงาน ใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอองคกร และบุคลากรมีความรูเกี่ยวกับการบริหารบุคคล และไดรับการพัฒนาคุณภาพการ

ทํางานสรางจิตสํานึกรักษองคกร มีความรู ทักษะและสมรรถนะที่พึงประสงค

ขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการ  

1. กลุมโรงเรียนที่ 5 ควรจัดที่โรงเรียนสูงเนินเชนเดิม เพราะหอประชุมมีหองแอรพรอม หอประชุมโรงเรียนดานเกวียนเล็ก

เกินไปและรอน ทําใหการฟงไมมีสมาธิเทาที่ควร

2. ควรมีนํ้าดื่มใหบริการมากกวาน้ี

3. จอโปรเจคเตอรมีขนาดเล็กเกินไปมองไมชัดและควรเพิ่มจํานวนจอใหทั่วถึง ระบบเครื่องขยายเสียง ยังไมคอยดีเทาที่ควร (มี

เสียงสะทอน)

4. ควรแจงการจัดโครงการลวงหนาอยางนอย 1-2 สัปดาห ไมควรแจงการจัดโครงการมากระชั้นชิด เพราะครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตองเตรียมการจัดงาน และเขารวมกิจกรรม

5. ขอใหนายก อบจ.นครราชสีมา สลับมาพบกลุมโรงเรียนที่ 5 ในชวงเชาบาง

6. อาหารกลางวันควรมีหลากกลาย เพราะบางทานไมทานอาหารทะเล

7. กลุมโรงเรียนที่ 6 ควรจัดพบนายก อบจ.นครราชสีมา สลับเปนชวงเชาบาง

8. เนื้อหานาสนใจ ควรจัดหองประชุมแบบมีโตะใหจดบันทึก

9. ชวงตอบคําถาม ควรใหกระชับและตัดคําถามที่ซํ้ากันออกไป

10. สถานที่จัดงาน อยูไกลคอนขางหายาก (โรงเรียนที่จัดการประชุม)

11. วิทยากรควรจะมีเอกสารประกอบการบรรยาย

12. เปนโครงการที่ดี มีการเปลี่ยนสถานที่ในการจัดโครงการ นับวาเปนสิ่งที่ดี ควรจัดตอเนื่องเปนประจํา





99

ลําดับ

ที่

โครงการ คาเฉลี่ย คา S.D. รอยละ ระดับ

ความพึง

พอใจ

จํานวน

(ฉบับ)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

2 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการแกนนํา

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

วันที่ 18-19 กุมภาพันธ 2564 กิจกรรมที่ 2 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา วันที่ 22-23 กุมภาพันธ 

2564 ณ โรงแรมเซนเตอรพอยโฮเทล 

เทอมินอล 21 โคราช อําเภอเมืองนครราชสีมา

 จังหวัดนครราชสีมา (ขอบัญญัติฯ ป 2564 

หนา 564 ขอ 61 งบประมาณ จํานวน 

400,000 บาท ใชงบประมาณดําเนินการ= 

379,750 บาท)

4.54 0.37 90.80 มากที่สุด 146 สํานัก

การศึกษาฯ

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ  สถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมามีการจัดระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ ตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ผูบริหารสถานศึกษา ครู และ

ผูเกี่ยวของที่เขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจในการดําเนินการและจัดทํามาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา และการรายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา

ขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการ  

1. เนื่องจากเนื้อหาในการบรรยาย/ฝกปฏิบัติมีคอนขางมาก ทําใหเวลาทํากิจกรรมในแตละหัวขอไมเพียงพอ

2. ระยะเวลาอบรม กับหัวขอการบรรยายไมสอดคลองกัน เนื้อหาการบรรยายเยอะ แตระยะเวลาจัดอบรม

นอย ทําใหการบรรยายในบางหัวขอเร็วเกินไป

3. พิธีเปดโครงการเริ่มตนชาทําใหกระทบเวลาบรรยายของวิทยากร
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ลําดับ

ที่

โครงการ คาเฉลี่ย คา S.D. รอยละ ระดับ

ความพึง

พอใจ

จํานวน

(ฉบับ)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

3 โครงการพัฒนาระบบนิเทศครบวงจรและ

ประชุมผลงานทางวิชาการ (Symposium) 

โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด

นครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ระหวางวันที่ 16-23 มีนาคม 2564 

ณ โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด

นครราชสีมา (ขอบัญญัติฯ ป 2564 หนา 563 

ขอ 59 งบประมาณ 800,000 บาท

3.98 0.53 79.60 มาก 1,153 สํานัก

การศึกษาฯ

คาเฉลี่ยความพึงพอใจในยุทธศาสตรท่ี 2

แผนงานการศึกษา

4.27 0.45 85.40 มาก 2,708 อบจ.นม

สรุปผลวิเคราะหตามยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา  

จากขอมูลโครงการที่ใชในการติดตามประเมินผลฯ แบบสุมโครงการตามแผนงานการศึกษา จํานวน 3 โครงการ

มีกลุมตัวอยางท่ีกรอกแบบสอบถาม  รวมทั้งสิ้น 2,708  คน

สรุปพบวา      คาเฉลี่ย       เทากับ  4.27  คิดเปนรอยละ 85.40

         คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา S.D. เทากับ 0.45

                 ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ  ผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเกี่ยวของที่เขารวม

โครงการมีความรูความเขาใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขององคการบริหารสวนจังหวัด

นครราชสีมา การจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการจัดทําแผนการนิเทศภายในของสถานศึกษา

ขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการ  

1. ควรจัดโครงการในวันเสาร-อาทิตย หรือชวงเวลาที่ไมกระทบตอการเรียนการสอน

2. ควรจัดกิจกรรมพรอมกันทั้ง 6 กลุมโรงเรียน เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดพบปะกัน

3. ควรสํารวจและจัดบริการโตะ เกาอี้ใหเพียงพอตอคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในการรับประทาน

อาหาร
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ภาพกิจกรรม 

           ภาพ 1  ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการพัฒนาการศึกษา  

      
  
  
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมที่ 1 อบรม

เชิงปฏิบัติการแกนนำพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 18-19 กุมภาพันธ 2564       

กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 22-23 กุมภาพันธ 2564                                  

ณ โรงแรมเซนเตอรพอยโฮเทล เทอมินอล 21 โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
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 ภาพ 2 

   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาระบบนิเทศครบวงจรและประชุมผลงานทางวิชาการ (Symposium)       

โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                 

วันท่ี 16-23 มีนาคม 2564                                                                                                                          

ณ โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสมีา 
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ยุทธศาสตรที่ 4

ดานการพัฒนาสังคม
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ลําดับ

ที่

โครงการ คาเฉลี่ย คา S.D. รอยละ ระดับ

ความพึง

พอใจ

จํานวน

(ฉบับ)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดตั้งศูนย

ฟนฟูสุขภาพ สุขใจใกลบาน วันที่ 27 ตุลาคม 

2563 ณ หองประชุมเทศบาลตําบลกุดจิก 

อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (แผนพัฒนา

ทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวนเลม 1 

หนา 798 ลําดับที่ 2 งบประมาณ 10,000,000

 บาท  ขอบัญญัติฯ ป 2564 หนา 932 ขอ 2 

งบประมาณ 10,000,000 บาท ใชงบประมาณ

ดําเนินการ 18,200 บาท)

4.32 0.42 86.40 มาก 49 กอง

สวัสดิการ

สังคม โดย

กองทุนฟนฟู

สมรรถภาพ

จังหวัด

นครราชสีมา

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการพัฒนาสังคม

ตาราง 27 4.1 แผนงานงบกลาง (กองทุนฟนฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา)

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ มีเวทีสรางความรู ความเขาใจ กําหนดแนวทาง หลักเกณฑการจัดตั้งศูนย

ฟนฟู สุขภาพ สุขใจใกลบาน อยางชัดเจน คนพิการ ผูสูงอายุ ผูปวยที่อยูในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผูมีภาวะพึ่งพิง 

ในชุมชน ไดรับการบริการฟนฟูสมรรถภาพดานสุขภาพในชุมชน ดียิ่งขึ้น เกิดความรวมมือของภาคีเครือขายใน

การจัดตั้งศูนยฟนฟูสุขภาพ สุขใจใกลบาน

ขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการ

1. ตองการใหจัดไปศึกษาดูงานสถานที่ที่เปนตนแบบโดยตรง

2. หองประชุมกวางสะอาด แตสําหรับคนพิการ ข้ึนลงลําบากตองหาคนชวยพาข้ึน

3. การจัดตั้งศูนย จุดแข็ง อปท./ชุมชนมีสวนรวมอยูในเกณฑที่ดี แตตองการใหมีการจัดระบบดูแลคุณภาพการ

ฟนฟูสภาพใหสามารถครอบคลุม ภาวะเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนกับคนพิการได เนนคุณภาพดานบุคลากร

4. เปนโครงการที่ดี เพราะมีการตอนรับและการบริการดีมาก
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ลําดับ

ที่

โครงการ คาเฉลี่ย คา S.D. รอยละ ระดับ

ความพึง

พอใจ

จํานวน

(ฉบับ)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ


2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบยืมคืน

อุปกรณเครื่องชวยความพิการฟนฟูสมรรถภาพ

ที่บาน ประจําปงบประมาณ 2564 วันพฤหัสบดี

ที่ 18 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเซนเตอร พอยต

  เทอรมินอล 21 โคราช อําเภอเมือง

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (แผนพัฒนา

ทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวนเลม 1 

หนา 798 ลําดับที่ 2 งบประมาณ 10,000,000

 บาท  ขอบัญญัติฯ ป 2564 หนา 932 ขอ 2 

งบประมาณ 10,000,000 บาท ใชงบประมาณ

ดําเนินการ 40,176 บาท)

4.60 0.37 92.00 มากที่สุด 59 กอง

สวัสดิการ

สังคม โดย

กองทุนฟนฟู

สมรรถภาพ

จังหวัด

นครราชสีมา

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ หนวยบริการมีความเขาใจเกี่ยวกับระบบยืมคืนอุปกรณเครื่องชวยความ

พิการฟนฟูสมรรถภาพที่บาน สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เครือขายเจาหนาที่ศูนยสาธิตฯ มีเวที

พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรูประจําป และกองทุนฟนฟูไดชี้แจงทําความเขาใจแผนการดําเนินงาน ประจําป

งบประมาณ 2564 เชน การทําขอตกลง การรับงบประมาณสนับสนุน การรายงานผลการดําเนินงาน และการ

ติดตามประเมินผล

ขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการ

1. เปนโครงการที่ดีมาก ๆ เปนการชวยเหลือผูปวยและญาติไมตองเสียคาใชจาย และลดการนอนโรงพยาบาล 

ผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาก

2. สถานที่อบรมเหมาะสม ในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นั่งอบรมเวนระยะหาง แสง

สวาง เสียงชัดเจน

3. ระบบปญหา wifi ไมเสถียร

4. ตองการใหมีการทบทวนการใชงานโปรแกรมฯ 1-2 ครั้ง/ตอป

5. แนะนําใหทดสอบการเขาถึง Web การยืมคืนอุปกรณกอนประชุม

6. การลงบันทึกขอมูลประวัติของผูยืม อุปกรณการยืมมากเกินไปทําใหเพิ่มรายงานของผูปฏิบัติมากข้ึน 

ขั้นตอนการใหยืมเพิ่มมากขึ้น

7. ชื่นชมทีมงานทุกคน ดูแล ประสานงานไดดีมาก
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ที่

โครงการ คาเฉลี่ย คา S.D. รอยละ ระดับ

ความพึง

พอใจ

จํานวน

(ฉบับ)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ


3 โครงการพัฒนาการดูแลผูปวย IMC จํานวน 2 รุน 

วันที่ 11และวันที่ 18 มิถุนายน 2564 

ณ โรงพยาบาลพิมาย อําเภอพิมาย จังหวัด

นครราชสีมา (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 

2561-2565 ฉบับทบทวน เลม 1 หนา 798 

ลําดับที่ 2 งบประมาณ 10,000,000 บาท  

ขอบัญญัติฯ ป 2564 หนา 932 ขอ 2 งบประมาณ

 10,000,000 บาท ใชงบประมาณดําเนินการ 

11,675 บาท)

4.27 0.38 85.40 มาก 38 กอง

สวัสดิการ

สังคม โดย

กองทุนฟนฟู

สมรรถภาพ

จังหวัด

นครราชสีมา

4 โครงการพัฒนาระบบบริการฟนฟูสมรรถภาพคน

พิการทางการมองเห็น ดานการทําความคุนเคยกับ

สภาพแวดลอมและการเคลื่อนไหว (Orientation

 & Mobility) วันที่ 21-26 มิถุนายน 2564 

ณ หอประชุมอําเภอขามสะแกแสง จังหวัด

นครราชสีมา (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 

2561-2565 ฉบับทบทวน เลม 1 หนา 798 

ลําดับที่ 2 งบประมาณ 10,000,000 บาท  

ขอบัญญัติฯ ป 2564 หนา 932 ขอ 2 งบประมาณ

 10,000,000 บาท ใชงบประมาณดําเนินการ 

99,500 บาท)

4.28 0.43 85.60 มาก 20 กอง

สวัสดิการ

สังคม โดย

กองทุนฟนฟู

สมรรถภาพ

จังหวัด

นครราชสีมา

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะกลางไดรับการฟนฟูสภาพและติดตามฟนฟูสภาพ

ตามเกณฑ ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะกลางมีศักยภาพในการดูแลตนเองเพิ่มขึ้น ลดภาระพึ่งพิงจากครอบครัว 

ชุมชน ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะกลางไมเกิดภาวะแทรกซอนที่ปองกันได

ขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการ

1. ระยะเวลาในการประชาสัมพันธโครงการกระชั้นชิดทําใหอาจจัดสรรเวลาเขาประชุมไดไมเต็มที่

2. เปนโครงการที่ดีมาก แตควรแจงลวงหนาวามีการประเมินใหเร็วกวาน้ี

3. เสนอแนะเรื่องเชิญประชุม ตองการใหแจงลวงหนาเร็วกวานี้

4. มีการฟนฟูความรูปละครั้ง เพื่อการดูแลกลุมเปาหมายใหทันยุกตทันเหตุการณ

5. ชื่นชมทีมผูจัด บรรยากาศเปนกันเอง นาเรียนรู



107

ลําดับ

ที่

โครงการ คาเฉลี่ย คา S.D. รอยละ ระดับ

ความพึง

พอใจ
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หนวยงานที่

รับผิดชอบ


5 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายชมรม

ผูสูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ อําเภอ

โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 4 รุน วันที่

 7,8,13-14 กรกฎาคม 2564 ณ สํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอโนนสูง เทศบาลตําบลโนนสูง

  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหลุมขาว 

อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (แผนพัฒนา

ทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวน เลม 1 

หนา 798 ลําดับที่ 2 งบประมาณ 10,000,000

 บาท  ขอบัญญัติฯ ป 2564 หนา 932 ขอ 2 

งบประมาณ 10,000,000 บาท ใชงบประมาณ

ดําเนินการ 99,545 บาท)

4.24 0.43 84.80 มาก 234 กอง

สวัสดิการ

สังคม โดย

กองทุนฟนฟู

สมรรถภาพ

จังหวัด

นครราชสีมา

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ มีการดําเนินงานของภาคีเครือขายชมรมผูสูงอายุอําเภอโนนสูงตามเกณฑ

ชมรมผูสูงอายุคุณภาพ (Long term care) ระดับตําบลทุกหนวยบริการ สมาชิกชมรมผูสูงอายุไดรับการดูแล

สุขภาพทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม โดยชมรมผูสูงอายุ และผูสูงอายุกลุมผูปวยและกลุมติดเตียงไดรับการ

เยี่ยมบานจากนักสุขภาพประจําครอบครัว มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ (ถอดบทเรียน) การดําเนินงานของ

ชมรมผูสูงอายุระดับหมูบาน ตําบลและระดับอําเภอเพื่อสรางความเขมแข็งของภาคีเครือขาย ผูสูงอายุมีการ

ถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น สูชุมชนเพื่อการดําเนินงานที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ  คนพิการทางการเห็นไดรับบริการตรวจสุขภาพและประเมินความสามารถคนพิการในการ

มองเห็นและเขาสูการฟนฟูอยางเปนระบบ คนพิการทางการเห็นไดรับไมเทาขาวควบคูกับบริการ O&M ที่มีคุณภาพทําให

สามารถพึ่งตนเองไดในชีวิตประจําวัน และลดการพึ่งพิงจากผูดูแล เกิดระบบบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการทางการ

มองเห็นดานทําความคุนเคยกับสภาพแวดลอมและการเคลื่อนไหว (Orientation & Mobility) อยางมีประสิทธิภาพ
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โครงการ คาเฉลี่ย คา S.D. รอยละ ระดับ

ความพึง

พอใจ
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หนวยงานที่
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6 โครงการพัฒนาระบบบริการฟนฟูสมรรถภาพ

คนพิการทางการมองเห็น ดานการทํา

ความคุนเคยกับสภาพแวดลอมและการ

เคลื่อนไหว (Orientation & Mobility) 

อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 12-17 

กรกฎาคม 2564 ณ วัดบานวังมวง ตําบลธาร

ละหลอด อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ฉบับ

ทบทวน เลม 1 หนา 798 ลําดับที่ 2 

งบประมาณ 10,000,000 บาท  ขอบัญญัติฯ 

ป 2564 หนา 932 ขอ 2 งบประมาณ 

10,000,000 บาท ใชงบประมาณดําเนินการ 

99,500 บาท)

4.34 0.35 86.80 มาก 20 กอง

สวัสดิการ

สังคม โดย

กองทุนฟนฟู

สมรรถภาพ

จังหวัด

นครราชสีมา

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ  คนพิการทางการเห็นไดรับบริการตรวจสุขภาพและประเมินความสามารถ

คนพิการในการมองเห็นและเขาสูการฟนฟูอยางเปนระบบ คนพิการทางการเห็นไดรับไมเทาขาวควบคูกับ

บริการ O&M ที่มีคุณภาพทําใหสามารถพึ่งตนเองไดในชีวิตประจําวัน และลดการพึ่งพิงจากผูดูแล  เกิดระบบ

บริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการทางการมองเห็นดานทําความคุนเคยกับสถาพแวดลอมและการเคลื่อนไหว 

(Orientation & Mobility) อยางมีประสิทธิภาพ

ขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการ

- ตองการเพิ่มระยะเวลาในการอบรม เพื่อจะไดรับความรูมากขึ้น



109

ลําดับ

ที่

โครงการ คาเฉลี่ย คา S.D. รอยละ ระดับ

ความพึง

พอใจ

จํานวน

(ฉบับ)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ


7 โครงการพัฒนาระบบบริการฟนฟูสมรรถภาพ

คนพิการทางการมองเห็น ดานการทําความ 

คุนเคยกับสภาพแวดลอมและการเคลื่อนไหว 

(Orientation & Mobility) อําเภอพระทองคํา

 จังหวัดนครราชสีมา ประจําป 2564 วันที่ 2-7 

สิงหาคม 2564 ณ โรงพยาบาลพระทองคํา

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตําบลพังเทียม 

อําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา 

(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ฉบับ

ทบทวน เลม 1 หนา 798 ลําดับที่ 2 

งบประมาณ 10,000,000 บาท  ขอบัญญัติฯ 

ป 2564 หนา 932 ขอ 2 งบประมาณ 

10,000,000 บาท ใชงบประมาณดําเนินการ 

99,350 บาท)

4.53 0.11 90.60 มากที่สุด 20 กอง

สวัสดิการ

สังคม โดย

กองทุนฟนฟู

สมรรถภาพ

จังหวัด

นครราชสีมา

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 

คนพิการทางการเห็นไดรับบริการตรวจสุขภาพและประเมินความสามารถคนพิการในการมองเห็นและเขาสู

การฟนฟูอยางเปนระบบ คนพิการทางการเห็นไดรับไมเทาขาวควบคูกับบริการ O&M ที่มีคุณภาพทําให

สามารถพึ่งตนเองไดในชีวิตประจําวัน และลดการพึ่งพิงจากผูดูแล เกิดระบบบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ

ทางการมองเห็นดานทําความคุนเคยกับสภาพแวดลอมและการเคลื่อนไหว (Orientation & Mobility) อยางมี

ประสิทธิภาพ



110

ลําดับ

ที่

โครงการ คาเฉลี่ย คา S.D. รอยละ ระดับ

ความพึง

พอใจ

จํานวน

(ฉบับ)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ


8 โครงการปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยสําหรับ

คนพิการ ผูสูงอายุ ผูปวยที่อยูในระยะกึ่ง

เฉียบพลัน และผูที่มีภาวะพึ่งพิง ประจําป 2564

 วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กันยายน 

2564 จํานวน 32 อําเภอ จํานวน 204 หลัง 

(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ฉบับ

ทบทวน เลม 1 หนา 798 ลําดับที่ 2 

งบประมาณ 10,000,000 บาท  ขอบัญญัติฯ 

ป 2564 หนา 932 ขอ 2 งบประมาณ 

10,000,000 บาท)

4.76 0.30 95.20 มากที่สุด     465 กอง

สวัสดิการ

สังคม โดย

กองทุนฟนฟู

สมรรถภาพ

จังหวัด

นครราชสีมา

1 อําเภอโนนไทย จํานวน 5 หลัง (ใชงบประมาณ

ดําเนินโครงการ = 250,000 บาท)
4.82 0.37 96.40 มากที่สุด 17

2 อําเภอพระทองคํา จํานวน 4 หลัง (ใช

งบประมาณดําเนินโครงการ = 200,000 บาท)
4.92 0.22 98.40 มากที่สุด 15

3 อําเภอบัวใหญ จํานวน 8 หลัง (ใชงบประมาณ

ดําเนินโครงการ = 400,000 บาท)
4.56 0.44 91.20 มากที่สุด 18

4 อําเภอสีคิ้ว จํานวน 8 หลัง (ใชงบประมาณ

ดําเนินโครงการ = 400,000 บาท)
4.81 0.36 96.20 มากที่สุด 15

5 อําเภอบัวลาย จํานวน 2 หลัง (ใชงบประมาณ

ดําเนินโครงการ = 100,000 บาท)
4.59 0.50 91.80 มากที่สุด 6

6 อําเภอสีดา จํานวน 4 หลัง (ใชงบประมาณ 

ดําเนินโครงการ = 200,000 บาท)
4.67 0.47 93.40 มากที่สุด 7

7 อําเภอขามสะแกแสง จํานวน 6 หลัง (ใช

งบประมาณดําเนินการ = 300,000 บาท)
4.73 0.44 94.60 มากที่สุด 13

8 อําเภอชุมพวง จํานวน 8 หลัง (ใชงบประมาณ

ดําเนินโครงการ = 400,000 บาท)
4.62 0.44 92.40 มากที่สุด 12

9 อําเภอเมืองยาง จํานวน 5 หลัง (ใชงบประมาณ

ดําเนินโครงการ= 200,000 บาท)
4.67 0.26 93.40 มากที่สุด 10

กิจกรรมสรุปผลเปนรายอําเภอ ดังน้ี
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10 อําเภอเมืองนครราชสีมา จํานวน 6 หลัง (ใช

งบประมาณดําเนินโครงการ = 300,000 บาท)
4.82 0.30 96.40 มากที่สุด 12

11 อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 4 หลัง (ใช

งบประมาณดําเนินโครงการ = 200,000 บาท)
4.73 0.26 94.60 มากที่สุด 5

12 อําเภอจักราช จํานวน 8 หลัง (ใชงบประมาณ

ดําเนินโครงการ = 400,000 บาท)
4.59 0.61 91.80 มากที่สุด 11

13 อําเภอพิมาย จํานวน 14 หลัง (ใชงบประมาณ

ดําเนินโครงการ = 700,000 บาท)
4.69 0.39 93.80 มากที่สุด 18

14 อําเภอปกธงชัย จํานวน 11 หลัง (ใช

งบประมาณดําเนินโครงการ = 550,000 บาท)
4.78 0.37 95.60 มากที่สุด 21

15 อําเภอหวยแถลง จํานวน 8 หลัง (ใช

งบประมาณดําเนินโครงการ = 400,000 บาท)
4.30 0.31 86.00 มาก 22

16 อําเภอปากชอง จํานวน 10 หลัง (ใช

งบประมาณดําเนินโครงการ = 500,000 บาท)
4.70 0.43 94.00 มากที่สุด 18

17 อําเภอโนนสูง  จํานวน 8 หลัง (ใชงบประมาณ

ดําเนินโครงการ = 400,000 บาท)
4.56 0.28 91.20 มากที่สุด 12

18 อําเภอเทพารักษ จํานวน 3 หลัง (ใช

งบประมาณดําเนินโครงการ = 150,000 บาท)
4.96 0.08 99.20 มากที่สุด 9

19 อําเภอขามทะเลสอ จํานวน 4 หลัง (ใช

งบประมาณดําเนินโครงการ = 200,000 บาท)
4.90 0.23 98.00 มากที่สุด 11

20 อําเภอสูงเนิน จํานวน 5 หลัง (ใชงบประมาณ

ดําเนินโครงการ = 250,000 บาท)
4.97 0.10 99.40 มากที่สุด 12

21 อําเภอประทาย จํานวน 8 หลัง (ใชงบประมาณ

ดําเนินโครงการ = 400,000 บาท)
4.67 0.22 93.40 มากที่สุด 17

22 อําเภอวังน้ําเขียว จํานวน 3 หลัง (ใช

งบประมาณดําเนินโครงการ = 150,000 บาท)
4.79 0.37 95.80 มากที่สุด 13

23 อําเภอโนนแดง จํานวน 4 หลัง (ใชงบประมาณ

ดําเนินโครงการ = 200,000 บาท)
4.72 0.19 94.40 มากที่สุด 20

24 อําเภอดานขุนทด จํานวน 10 หลัง (ใช

งบประมาณดําเนินโครงการ = 500,000 บาท)
4.87 0.27 97.40 มากที่สุด 25

25 อําเภอคง จํานวน 8 หลัง (ใชงบประมาณดําเนิน

โครงการ = 400,000 บาท)
4.66 0.33 93.20 มากที่สุด 33
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26 อําเภอบานเหลื่อม จํานวน 4 หลัง (ใช

งบประมาณดําเนินโครงการ = 200,000 บาท)
4.99 0.04 99.80 มากที่สุด 9

27 อําเภอแกงสนามนาง จํานวน 4 หลัง (ใช

งบประมาณดําเนินโครงการ = 200,000 บาท)
4.97 0.05 99.40 มากที่สุด 11

28 อําเภอครบุรี จํานวน 7 หลัง (ใชงบประมาณ

ดําเนินโครงการ = 347,250 บาท)
4.80 0.39 96.00 มากที่สุด 7

29 อําเภอลําทะเมนชัย จํานวน 4 หลัง (ใช

งบประมาณดําเนินโครงการ = 200,000 บาท)
4.95 0.11 99.00 มากที่สุด 9

30 อําเภอหนองบุญมาก จํานวน 6 หลัง (ใช

งบประมาณดําเนินโครงการ = 300,000 บาท)
4.92 0.28 98.40 มากที่สุด 13

31 อําเภอโชคชัย จํานวน 9 หลัง (ใชงบประมาณ

ดําเนินโครงการ = 450,000 บาท)
4.86 0.34 97.20 มากที่สุด 13

32 อําเภอเสิงสาง จํานวน 6 หลัง (ใชงบประมาณ

ดําเนินโครงการ = 300,000 บาท)
4.87 0.27 97.40 มากที่สุด 21

คาเฉลี่ยความพึงพอใจในยุทธศาสตรท่ี 4

แผนงานงบกลาง
4.42 0.35 88.40 มาก 905 อบจ.นม.

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ ลดความเสี่ยงของอันตรายที่จะเกิดขึ้น และปองกันความพิการซ้ําซอน 

กลุมเปาหมายตระหนักถึงความสามารถที่เหลืออยู และรูคุณคาของตนเอง กลุมเปาหมายสามารถกลับไปดํารง

ชีวิตประจําวันไดดีย่ิงขึ้น ไมเปนภาระแกผูอื่น

ขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการ

1. สวนใหญตองการใหเพิ่มงบประมาณเปน 80,000 บาท เพราะราคาคาวัสดุอุปกรณ มีราคาสูงขึ้น

2. สวนใหญตองการใหเพิ่มจํานวนบาน เพราะยังมีคนพิการอีกมากตองการความชวยเหลือ

3. ตองการใหเพิ่มงบประมาณมากกวานี้ และขยายระยะเวลาการกอสราง

4. ตองการใหมีโครงการแบบนี้ และการจายเงินใหเรงดําเนินการจายเงินงบประมาณใหเร็วขึ้น เพราะผูไดรับมอบ

บานไดรับความลําบากเวลาฝนตก

5. สวนใหญตองการใหมีโครงการแบบนี้ และควรมีตอเน่ือง และเพิ่มจํานวนผูรับมอบบาน

6. เปนโครงการที่ดีมาก เปนประโยชนตอสังคม

7. สวนใหญตองการใหมีโครงการแบบนี้ตอเน่ืองทุกป

8. ตองการใหเพิ่มจํานวนงบประมาณ หลังละ 100,000 บาท 

9. เปนโครงการที่ดีมาก ทําใหผูสูงอายุไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

10.  ตองการใหดําเนินการตอเนื่องทุกปใหกับคนพิการในหมูบาน



113

ลําดับ

ที่

โครงการ คาเฉลี่ย คา S.D. รอยละ ระดับ

ความพึง

พอใจ

จํานวน

(ฉบับ)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

1 โครงการวันลอยกระทง วันเสารที่ 31 ตุลาคม

 2563 ณ สถานสงเคราะหคนชราบานธรรม

ปกรณโพธ์ิกลาง อําเภอเมืองนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.

 2561-2565 ฉบับทบทวน เลมที่ 1 หนา 756

 ลําดับที่ 20 งบประมาณ 20,000 บาท  

ขอบัญญัติฯ ป 2564 หนา 622 ขอ 2 

งบประมาณ 10,000 บาท ดําเนินการจริง =

4,900 บาท)

4.82 0.28 96.40 มากที่สุด 80 กอง

สวัสดิการ

สังคม โดย

สถาน

สงเคราะห

คนชราฯ 

โพธิ์กลาง

2 โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมวันสําคัญและ

ประเพณีจัดงานวันลอยกระทง ประจําป

งบประมาณ 2564 วันเสารที่ 31 ตุลาคม 

2563 ณ สถานสงเคราะหคนชราบานธรรม

ปกรณวัดมวง อําเภอเมืองนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.

 2561-2565 ฉบับทบทวน เลมที่ 1 หนา 759

 ลําดับที่ 27 งบประมาณ 30,000 บาท  

ขอบัญญัติฯ ป 2564 หนา 630 ขอ 10 

งบประมาณ 30,000 บาท ดําเนินการจริง=

9,600 บาท)

4.88 0.16 97.60 มากที่สุด 98 กอง

สวัสดิการ

สังคม โดย

สถาน

สงเคราะห

คนชราฯ 

โพธิ์กลาง

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการพัฒนาสังคม

ตาราง 28  2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ ผูสูงอายุ และเจาหนาที่สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณโพธิ์กลาง 

จํานวน 80 คน ไดรวมกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมที่ปฏิบัติมา ทําใหผูสูงอายุไดรับความสุขใจ ความ

ภาคภูมิใจที่ไดมีสวนรวมในการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ ผูสูงอายุในสถานสงเคราะหฯ ไดสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงที่

ปฎิบัติสืบตอกันมา ผูสูงอายุในสถานสงเคราะหฯ และบุคคลภายนอก ไดทํากิจกรรมตามประเพณีไทยรวมกัน 

ผูสูงอายุไดรับความสุขใจ ภาคภูมิใจ ที่ไดมีสวนรวมในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
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3 โครงการวันสงทายปเกาตอนรับปใหม ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2564 วันอังคารที่ 29 ธันวาคม

 2563 ณ สถานสงเคราะหคนชราบานธรรม

ปกรณโพธ์ิกลาง อําเภอเมืองนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 

2561-2565 ฉบับทบทวน เลมที่ 1 หนา 757 

ลําดับที่ 21 งบประมาณ 30,000 บาท  

ขอบัญญัติฯ ป 2564 หนา 623 ขอ 3 

งบประมาณ 20,000 บาท ดําเนินการจริง =

5,400 บาท)

4.69 0.30 93.80 มากที่สุด 103 กอง

สวัสดิการ

สังคม โดย

สถาน

สงเคราะห

คนชราฯ 

โพธิ์กลาง

4 โครงการจัดงานประเพณีวันสงทายปเกา ตอนรับ

ปใหม ประจําปงบประมาณ 2564 วันจันทรท่ี 28

 ธันวาคม 2563 ณ สถานสงเคราะหคนชราบาน

ธรรมปกรณวัดมวง อําเภอเมืองนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา  (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 

2561-2565 ฉบับทบทวน เลมที่ 1 หนา 759 

ลําดับที่ 28 งบประมาณ 25,000 บาท 

ขอบัญญัติฯ ป 2564 หนา 631 ขอ 11 

งบประมาณ 20,000 บาท ดําเนินการจริง=

9,100 บาท)

4.81 0.18 96.20 มากที่สุด 107 กอง

สวัสดิการ

สังคม โดย

สถาน

สงเคราะห

คนชราฯ วัด

มวง

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ ผูสูงอายุภายในสถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณโพธิ์กลาง ไดรวมกิจกรรมสง

ทายปเกาตอนรับปใหมตามประเพณี และวัฒนธรรมที่เคยปฏิบัติมา ผูสูงอายุภายในสถานสงเคราะหคนชราบานธรรม

ปกรณโพธ์ิกลาง ไดรวมกิจกรรม พบปะสังสรรค สงทายปเกาตอนรับปใหมรวมกับขาราชการและเจาหนาที่สถาน

สงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณโพธิ์กลาง คณะผูบริหารและขาราชการจากองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

 ขาราชการและเจาหนาที่จากกองสวัสดิการสังคม คณะกรรมการมูลนิธิสงเคราะหผูสูงอายุโพธิ์กลาง สมาชิกชมรม

ผูสูงอายุโพธิ์กลางคณะครูนักเรียนและผูปกครองโรงเรียนอนุบาลกองบัญชาการชวยรบที่ 2 ตามวัฒนธรรมที่เคย

ปฏิบัติสืบตอกันมา

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ ผูสูงอายุในสถานสงเคราะหฯ ไดรวมสืบสานวัฒนธรรมตามประเพณีที่ปฏิบัติสืบตอ

กันมา ผูสูงอายุในสถานสงเคราะหฯ และบุคคลภายนอกไดทํากิจกรรมตามประเพณีไทยรวมกัน ผูสูงอายุไดรับความสุข

ใจ อบอุนใจ เหมือนดังเชนที่เคยอยูกับครอบครัวในชวงเทศกาลปใหม
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5 โครงการปฏิบัติธรรมสําหรับผูสูงอายุ วันที่ 

24-25 กุมภาพันธ 2564  ณ สถานสงเคราะห

คนชราบานธรรมปกรณโพธิ์กลาง อําเภอ

เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  

(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ฉบับ

ทบทวน เลมที่ 1 หนา 758 ลําดับที่ 24 

งบประมาณ 40,000 บาท  ขอบัญญัติฯ ป 

2564 หนา 626 ขอ 6 งบประมาณ 30,000 

บาท ดําเนินการจริง =18,800 บาท)

4.90 0.16 98.00 มากที่สุด 50 กอง

สวัสดิการ

สังคม โดย

สถาน

สงเคราะห

คนชราฯ 

โพธิ์กลาง

6 โครงการฟนฟูสมรรถภาพผูสูงอายุ ประจําป

งบประมาณ 2564 วันที่ 17-18 มีนาคม 2564

 ณ สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณ

วัดมวง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด

นครราชสีมา (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 

2561-2565 ฉบับทบทวน เลมที่ 1 หนา 760 

ลําดับที่ 30 งบประมาณ 100,000 บาท  

ขอบัญญัติฯ ป 2564 หนา 635 ขอ 15 

งบประมาณ 50,000 บาท ดําเนินการจริง =

25,120 บาท)

4.62 0.23 92.40 มากที่สุด 80 กอง

สวัสดิการ

สังคม โดย

สถาน

สงเคราะห

คนชราฯ วัด

มวง

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ ผูสูงอายุและเจาหนาที่ มีแนวทางในการดําเนินชีวิตอยางมีความสุขตาม

สมควร ผูสูงอายุและเจาหนาที่ มีสุขภาพจิตที่ดีข้ึน สงผลใหสุขภาพกายแข็งแรง มีทัศนคติในการคิดเชิงบวก 

ลดปญหาความขัดแยง มีสติ และสมาธิ

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ ผูสูงอายุและเจาหนาทีมีความรูและเขาใจในการดูแลสุขภาพอนามัยของ

ตนเอง และมีรางกายจิตใจที่แข็งแรง ผูสูงอายุและเจาหนาที่ไดรูจักดูแลรักษาสุขภาพในชีวิตประจําวันไดอยาง

ถูกวิธี ผูสูงอายุและเจาหนาที่ไดมีการแลกเปลี่ยนความรูประสบการณในการดูแลรักษาสุขภาพเพื่อชะลอความ

เสื่อมของรางกาย
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ลําดับ

ที่

โครงการ คาเฉลี่ย คา S.D. รอยละ ระดับ

ความพึง

พอใจ

จํานวน

(ฉบับ)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

7 โครงการวันผูสูงอายุแหงชาติ วันศุกรที่ 9 

เมษายน 2564 ณ สถานสงเคราะหคนชรา

บานธรรมปกรณโพธิ์กลาง อําเภอเมือง

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ฉบับ

ทบทวน เลมที่ 1 หนา 757 ลําดับที่ 22 

งบประมาณ 30,000 บาท  ขอบัญญัติฯ ป 

2564 หนา 624 ขอ 4 งบประมาณ 20,000 

บาท ดําเนินการจริง=6,000 บาท)

4.57 0.43 91.40 มากที่สุด        100 กอง

สวัสดิการ

สังคม โดย

สถาน

สงเคราะห

คนชราฯ 

โพธิ์กลาง

8 โครงการจัดงานประเพณีวันผูสูงอายุแหงชาติ

 ประจําปงบประมาณ 2564 วันพฤหัสบดีที่ 8 

เมษายน 2564 ณ สถานสงเคราะหคนชรา

บานธรรมปกรณวัดมวง อําเภอเมือง

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา(แผนพัฒนา

ทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวน เลมที่

 1 หนา 759 ลําดับ2915 งบประมาณ 30,000

 บาท  ขอบัญญัติฯ ป 2564 หนา 632 ขอ 12

 งบประมาณ 20,000 บาท ดําเนินการจริง =

6,000 บาท)

4.53 0.46 90.60 มากที่สุด 96 กอง

สวัสดิการ

สังคม โดย

สถาน

สงเคราะห

คนชราฯ วัด

มวง

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ ผูสูงอายุไดรับการเคารพยกยองเชิดชูเกียรติ ผูสูงอายุในสถานสงเคราะหฯ ได

ปฏิบัติตามวัฒนธรรม ประเพณีที่เคยปฏิบัติมา ผูสูงอายุไดรับความสุขใจ ภาคภูมิใจที่ไดมีสวนรวมในการสืบ

สานวัฒนธรรม ประเพณี

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ ผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณโพธิ์กลาง คณะผูบริการ 

ขาราชการและเจาหนาที่กองสวัสดิการสังคม ไดมีโอกาสพบปะทํากิจกรรมรวมกันตามประเพณี และ

วัฒนธรรมที่เคยปฏิบัติมาทําใหไดรับความสุข ความภาคภูมิใจที่ไดมีสวนรวมในการสืบสานประเพณีในวัน

ผูสูงอายุแหงชาติ
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ลําดับ

ที่

โครงการ คาเฉลี่ย คา S.D. รอยละ ระดับ

ความพึง

พอใจ

จํานวน

(ฉบับ)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

9 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและทักษะการ

ผลิตและซอมแซมกายอุปกรณเครื่องชวย

สําหรับคนพิการ วันที่ 22-26 มีนาคม 2564 

ณ วิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา ตําบล

หมื่นไวย อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด

นครราชสีมา(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 

2561-2565 ฉบับทบทวน เลมที่ 1 หนา 753 

ลําดับที่ 14 งบประมาณ 200,000 บาท  

ขอบัญญัติฯ ป 2564 หนา 637 ขอ 18 

งบประมาณ 150,000 บาท ดําเนินการจริง =

143,525 บาท)

4.43 0.34 88.60 มาก 21 กอง

สวัสดิการ

สังคม

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ ผูเขาอบรมมีความรู และสามารถดําเนินการซอมแซมกายอุปกรณเครื่องชวย

ความพิการขั้นพื้นฐานไดเองโดยประยุกตใชวัสดุอุปกรณและเครื่องมือที่มีอยูแลวในพื้นที่ ผูเขาอบรมมีทักษะ

ดานการผลิต การซอมแซมกายอุปกรณเครื่องชวยความพิการไดอยางเปนระบบและมีขั้นตอน ผูเขาอบรม

พัฒนาฝมือ ความรู ทักษะและเพิ่มพูนเทคนิคการผลิต การซอมแซมกายอุปกรณเครื่องชวยความพิการและ

ชวยเหลือคนพิการที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองได

ขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการ 

1. ขอใหจัดทําเปนศักยภาพบุคลากร เปนโครงการทุกป ทางตัวแทนอําเภอแกงสนามนาง ยินดีเขารวมอบรม

ทุกป

2. ขอใหจัดอบรมทุกป และเปลี่ยนหัวขอใหม เพื่อความรูใหม ๆ
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ลําดับ

ที่

โครงการ คาเฉลี่ย คา S.D. รอยละ ระดับ

ความพึง

พอใจ

จํานวน

(ฉบับ)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

10 โครงการเสริมสรางศักยภาพและความ

เขมแข็งของกลุมองคกรและเครือขายผูสูงอายุ

 ประจําป 2564 จํานวน 4 รุนวันที่ 29 

มีนาคม ถึงวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ อําเภอ

พิมาย อําเภอบัวใหญ อําเภอเมือง

นครราชสีมา อําเภอปกธงชัย จังหวัด

นครราชสีมา  (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 

2561-2565 ฉบับทบทวน เลมที่ 1 หนา 752 

ลําดับที่ 13 งบประมาณ 500,000 บาท  

ขอบัญญัติฯ ป 2564 หนา 639 ขอ 22 

งบประมาณ 500,000 บาท ดําเนินการจริง =

308,450 บาท)

3.98 0.58 79.60 มาก 341 กอง

สวัสดิการ

สังคม

คาเฉลี่ยความพึงพอใจในยุทธศาสตรท่ี 4

แผนงานสังคมสงเคราะห
4.62 0.31 92.40 มากที่สุด 1,076   อบจ.นม.

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ ผูสูงอายุและประชาชนทั่วไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผูเขารวมโครงการเกิดการ

มีสวนรวมในการสรางพลังความสามัคคีในจังหวัดนครราชสีมา ผูเขารวมโครงการไดรับความรูและมีสัมพันธ

ภาพดีระหวางหนวยงานภาครัฐ

ขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการ 

1. สวนใหญตองการใหจัดอบรมพรอมกันทุกอําเภอที่อําเภอวังน้ําเขียว 

2. สวนใหญตองการใหมีโครงการฝกอาชีพสําหรับผูสูงอายุ

3. สวนใหญหองอบรมควรเปนหองปรับอากาศ

4. ขอใหจัดโครงการแบบนี้ตอเนื่องทุกป ปละ 2 ครั้ง
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ลําดับ

ที่

โครงการ คาเฉลี่ย คา S.D. รอยละ ระดับ

ความพึง

พอใจ

จํานวน

(ฉบับ)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

1 โครงการอบรมเพื่อสงเสริมประชาชนผูผลิต

สินคาชุมชนทองถิ่น จํานวน 4 รุน ระหวางวัน

 ที่ 16-19 มีนาคม 2564 ณ หอง 01901 

อาคารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน ตําบลในเมือง อําเภอเมือง

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ฉบับ

ทบทวน เลมที่ 1 หนา 764 ลําดับที่ 3 

งบประมาณ 200,000 บาท  ขอบัญญัติฯ ป 

2564 หนา 667 ขอ 9 งบประมาณ 200,000

 บาท ดําเนินการจริง = 122,998 บาท)

4.24 0.47 84.80 มาก 183 กองสวัสดิการ

สังคม

คาเฉลี่ยความพึงพอใจในยุทธศาสตรท่ี 4

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
4.24 0.47 84.80 มาก 183   อบจ.นม.

สรุปผลวิเคราะหตามยุทธศาสตรท่ี 4   ดานการพัฒนาสังคม 

จากขอมูลโครงการที่ใชในการติดตามประเมินผลฯ แบบสุมโครงการตาม

      แผนงานงบกลาง (กองทุนฟนฟูฯ)                           จํานวน 8 โครงการ  32 กิจกรรม

      แผนงานสังคมสงเคราะห                                     จํานวน 10 โครงการ  

      แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน                    จํานวน 1 โครงการ

มีกลุมตัวอยางท่ีกรอกแบบสอบถาม  รวมทั้งสิ้น 2,164  คน

สรุปพบวา      คาเฉลี่ย       เทากับ 4.43   คิดเปนรอยละ 88.60

          คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา S.D. เทากับ 0.38

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการพัฒนาสังคม

ตาราง 29  2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ ผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจและสามารถเพิ่มชองทางการตลาด

ได สินคาชุมชนทองถิ่น/ผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น/ของดีของเดินในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาไดรับการ

ประชาสัมพันธและมีชองทางการตลาดเพิ่มขึ้น ผูเขารับการฝกอบรมมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินธุรกิจ

ไดทันตามสถานการณ
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ภาพกิจกรรม 

ภาพ 3  ยุทธศาสตรที่ 4  ดานการพัฒนาสงัคม 

    
  
  
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการวันลอยกระทง วันเสารที่ 31 ตุลาคม 2563                                                        

ณ สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา 
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       ภาพ 4 

      
  
  
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  

  

โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับผูสูงอายุ วันที่ 24-25 กุมภาพันธ 2564                                       

ณ สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา                

จังหวัดนครราชสีมา 
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ภาพ 5  

    
  
  
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

โครงการปรบัสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยสำหรบัคนพิการ ผูสูงอายุ ผูปวยท่ีอยูในระยะกึ่งเฉียบพลัน 

และผูที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำป 2564 วันท่ี 24 สิงหาคม 2564 ถึงวันท่ี 28 กันยายน 2564      

จำนวน 32 อำเภอ จำนวน 204 หลัง 



123 
  

 ภาพ 6 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

โครงการปรบัสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยสำหรบัคนพิการ ผูสูงอายุ ผูปวยท่ีอยูในระยะกึ่งเฉียบพลัน 

และผูที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำป 2564 วันท่ี 24 สิงหาคม 2564 ถึงวันท่ี 28 กันยายน 2564      

จำนวน 32 อำเภอ จำนวน 204 หลัง 
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ภาพ 7 

       
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

โครงการปรบัสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยสำหรบัคนพิการ ผูสูงอายุ ผูปวยท่ีอยูในระยะกึ่งเฉียบพลัน 

และผูที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำป 2564 วันท่ี 24 สิงหาคม 2564 ถึงวันท่ี 28 กันยายน 2564      

จำนวน 32 อำเภอ จำนวน 204 หลัง 
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ภาพ 8 

       
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

โครงการปรบัสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยสำหรบัคนพิการ ผูสูงอายุ ผูปวยท่ีอยูในระยะกึ่งเฉียบพลัน 

และผูที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำป 2564 วันท่ี 24 สิงหาคม 2564 ถึงวันท่ี 28 กันยายน 2564      

จำนวน 32 อำเภอ จำนวน 204 หลัง 
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ภาพ 9 

       
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

โครงการปรบัสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยสำหรบัคนพิการ ผูสูงอายุ ผูปวยท่ีอยูในระยะกึ่งเฉียบพลัน 

และผูที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำป 2564 วันท่ี 24 สิงหาคม 2564 ถึงวันท่ี 28 กันยายน 2564      

จำนวน 32 อำเภอ จำนวน 204 หลัง 
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ยุทธศาสตรที่ 5

ดานการพัฒนาสาธารณสุข
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ลําดับ

ที่

โครงการ คาเฉลี่ย คา 

S.D.

รอยละ ระดับ

ความ

พึงพอใจ

จํานวน

(ฉบับ)

หนวยงาน

ที่

รับผิดชอบ

1 กิจกรรมรณรงคออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ : 

คีตะมวยไทยแอโรบิก วันที่ 18 กุมภาพันธ 2564 

ณ สํานักชาง องคการบริหารสวนจังหวัด

นครราชสีมา

4.28 0.66 85.60 มาก 59 กอง

สาธารณสุข

ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการพัฒนาสาธารณสุข

ตาราง 30 2.2 แผนงานสาธารณสุข

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ไดรับการสราง

เสริมสุขภาพอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง ไดเผยแพรการออกกําลังกายดวยทาคีตะมวยไทย เกิดกระแสการ

สรางเสริมสุขภาพในองคกร

ขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการ

1. เปนกิจกรรมที่ดีตอสุขภาพของบุคลากร รณรงคออกกําลังกาย ตองการใหมีกิจกรรมสงเสริมการออกกําลัง

กายอยางตอเนื่องเพื่อสรางสุขภาพ และความสามัคคีภายในองคกร

2. ใชระยะเวลานานเกินไป

3. ตองการใหจัดกิจกรรมออกกําลังกายอยางตอเนื่องทุกสัปดาห ฯ ละ 2-3 ครั้ง

4. ตองการใหมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
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ลําดับ

ที่

โครงการ คาเฉลี่ย คา 

S.D.

รอยละ ระดับ

ความ

พึงพอใจ

จํานวน

(ฉบับ)

หนวยงาน

ที่

รับผิดชอบ


2 โครงการสงเสริมการดําเนินงานปองกันและ

แกไขปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธและ

ปญหาการตั้งครรภในกลุมวัยรุน กิจกรรมที่ 2 

อบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมการดําเนินงาน

ปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอทาง

เพศสัมพันธและปญหาการตั้งครรภในกลุมวัยรุน

 และแกไขปญหาการเจริญพันธุใหกับแกนนํา

นักเรียน และครูสถานศึกษาสังกัดองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 10 รุน 

ระหวางวันที่ 16 กุมภาพันธ -  วันที่ 24 มีนาคม 

2564 ณ โรงแรมโกลเดนแลนด รีสอรท อําเภอ

เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ

ทบทวน เลมที่ 1 หนา 834 ลําดับที่ 29 

งบประมาณ 5,400,000 บาท 

ขอบัญญัติฯ ป 2564 หนา 487 ขอ 5 

งบประมาณ 5,400,000 บาท ดําเนินการจริง = 

2,553,000 บาท)

4.61 0.34 92.20 มากที่สุด   1,042 กอง

สาธารณสุข

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ  เยาวชนไดรับความรู เขาใจ ในการเฝาระวังปองกันและแกไขปญหา

โรคติดตอทางเพศสัมพันธและปญหาการตั้งครรภ เยาวชนไดรับการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และสราง

จิตสํานึก โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมรณรงคในการปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธและปญหา

การตั้งครรภในกลุมวัยรุน เกิดแกนนํานักเรียนในการปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธและ

ปญหาการตั้งครรภในกลุมวัยรุน มีการบูรณาการระบบการดูแลชวยเหลือและสงตอนักเรียนที่ประสบปญหา

โรคติดตอทางเพศสัมพันธและการตั้งครรภในกลุมวัยรุน

ขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการ

1. ตองการใหจัดโครงการตอเนื่องและติดตามแกนนําที่สถานศึกษาจัดทํากลุมใหตอเนื่อง

2. อาหาร และเครื่องดื่มมีความเหมาะสม

3. ตองการใหจัดโครงการตอเนื่องทุก ๆ ป เพราะเปนโครงการที่ดีมาก
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ลําดับ

ที่

โครงการ คาเฉลี่ย คา 

S.D.

รอยละ ระดับ

ความ

พึงพอใจ

จํานวน

(ฉบับ)

หนวยงาน

ที่

รับผิดชอบ


3 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมวัยทํางาน "คืน

เอวใหองคกร" ประจําปงบประมาณ 2564 วันที่ 

2 เมษายน 2564 ณ โรงเรียนสบายโฮเทล 

ตําบลหมื่นไวย อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด

นครราชสีมา (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 

2561-2565 ฉบับทบทวน เลมที่ 1 หนา 828 

ลําดับที่ 22 งบประมาณ 37,575 บาท 

ขอบัญญัติฯ ป 2564 หนา 591 ขอ 13 

งบประมาณ 37,575 บาท)

4.33 0.38 86.60 มาก 62 กอง

สาธารณสุข

คาเฉลี่ยความพึงพอใจในยุทธศาสตรท่ี 5

แผนงานสาธารณสุข
4.41 0.46 88.20 มาก 1,163  อบจ.นม.

สรุปผลวิเคราะหตามยุทธศาสตรท่ี 5  ดานการพัฒนาสาธารณสุข

จากขอมูลโครงการที่ใชในการติดตามประเมินผลฯ แบบสุมโครงการตาม

แผนงานสาธารณสุข                      จํานวน 2 โครงการ  1 กิจกรรม

มีกลุมตัวอยางท่ีกรอกแบบสอบถาม  รวมทั้งสิ้น 1,163  คน

สรุปพบวา      คาเฉลี่ย       เทากับ 4.41   คิดเปนรอยละ 88.20

          คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา S.D. เทากับ 0.46

                  ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ ผูเขารวมโครงการไดรับความรู และแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพที่ถูกตองเหมาะสมในเรื่องการจัดการอารมณ การรับประทานอาหาร และการออกกําลังกาย ผูเขารวม

โครงการไดรับการสนับสนุนการลดน้ําหนัก ผูเขารวมโครงการไดรับการเฝาระวังภาวะน้ําหนักเกินดวยการชั่ง

น้ําหนัก วัดสวนสูง คาดัชนีมวลกาย และวัดรอบเอว และเฝาระวังภาวะความดันโลหิตสูง ดวยการวัดความดัน

โลหิต

ขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการ

1. ตองการใหจัดโครงการแบบนี้อีกทุก ๆ ป เพราะเปนโครงการที่ดี

2. ตองการใหมีโครงการติดตามผูเขารับการอบรมวามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารไดตาม

เปาหมายหรือไม
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ภาพกิจกรรม 

           ภาพ 10  ยุทธศาสตรท่ี 5  ดานการพัฒนาสาธารณสุข  

      
  
  
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

โครงการปรบัเปลีย่นพฤติกรรมวัยทำงาน "คืนเอวใหองคกร" ประจำปงบประมาณ 2564            

วันท่ี 2 เมษายน 2564 ณ โรงเรียนสบายโฮเทล ตำบลหมืน่ไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา        

จังหวัดนครราชสีมา 
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        ภาพ 11 

      
  
  
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมรณรงคออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ : คีตะมวยไทยแอโรบิก วันที่ 18 กุมภาพันธ 2564         

ณ สำนักชาง องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
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       ภาพ 12 

     
  
  
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสงเสริมการดำเนินงานปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธและปญหาการต้ังครรภในกลุม

วัยรุน กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมการดำเนินงานปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

และปญหาการต้ังครรภในกลุมวัยรุนใหกับแกนนำนักเรียน จำนวน 10 รุน วันที่ 16 กุมภาพันธ -  วันที่ 24 

มีนาคม 2564   ณ โรงแรมโกลเดนแลนด รีสอรท อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
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ยุทธศาสตรที่ 6

ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
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ลําดับ

ที่

โครงการ คาเฉลี่ย คา 

S.D.

รอยละ ระดับ

ความ

พึงพอใจ

จํานวน

(ฉบับ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

1 โครงการกอสรางถนนหินคลุก  สายบานโคก

ผักหวาน หมูที่ 7 ตําบลสํานักตะครอ อําเภอ

เทพารักษ  เช่ือม ถนนรวม  บานเกาะลอย  ตําบล

หนองกราด อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 ฉบับ

ทบทวน เลมที่ 2 พ.ศ.2562 หนา  960 ลําดับที่ 

261 งบประมาณ 500,000 บาท ขอบัญญัติฯ 

ป 2564 หนา 774 ขอ 67 งบประมาณ 500,000 

บาท ดําเนินการจริง 493,000 บาท)

4.95 0.08 99.00 มากที่สุด 3 สํานักชาง

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานวัง

โพธิ์ หมูที่ 2 ตําบลวังโพธ์ิ เช่ือมบานดอนตะหนิน 

หมูที่ 2 ตําบลโคกกระเบื้อง อําเภอบานเหลื่อม 

จังหวัดนครราชสีมา  (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 

2561–2565 ฉบับทบทวน  เลมที่  2 หนา 971  

ลําดับที่ 288 งบประมาณ 500,000 บาท 

ขอบัญญัติฯ ป 2564 หนา 805 ขอ 99 งบประมาณ

 500,000 บาท ดําเนินการจริง 483,000 บาท)

4.67 0.52 93.40 มากที่สุด 6 สํานักชาง

ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ตาราง 31  3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ โครงการดําเนินการแลวเสร็จ ราษฎรไดรับการแกไขปญหาไดถูกตองตามความ

ตองการ ราษฎรไดรับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น มีถนนที่มีคุณภาพดีย่ิงขึ้น

ขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการ

-ขอใหกอสรางเพิ่มเติมใหตลอดทั้งสาย

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ  โครงการดําเนินการแลวเสร็จ ราษฎรไดรับการแกไขปญหาไดถูกตองตามความ

ตองการ ราษฎรไดรับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น มีถนนที่มีคุณภาพดีย่ิงขึ้น

ขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการ

-ขอใหกอสรางจากถนนเสนเดิม ตลอดสาย
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ลําดับ

ที่

โครงการ คาเฉลี่ย คา 

S.D.

รอยละ ระดับ

ความ

พึงพอใจ

จํานวน

(ฉบับ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 

บานหนองมะเขือใหญ ตําบลชองแมว เช่ือม บาน

หนองไผ หมูที่ 7 ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย 

จังหวัดนครราชสีมา(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 

2561–2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562  หนา 

365 ลําดับที่ 197 งบประมาณ 1,990,000   บาท 

ขอบัญญัติฯ ป 2564 หนา 862 ขอ 159 

งบประมาณ 1,990,000 บาท ดําเนินการจริง 

1,230,000 บาท)

4.89 0.25 97.80 มากที่สุด 10 สํานักชาง

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนน

รัง หมูที่ 5 ตําบลกฤษณา เช่ือม บานหวยลุง หมูที่ 2

 ตําบลวังโรงใหญ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 เปลี่ยนแปลง

ครั้งที่ 1  พ.ศ.2562 หนา 160 ลําดับที่ 821 

ขอบัญญัติฯ ป 2564 หนา 874 ขอ 179 

งบประมาณ 500,000 บาท ดําเนินการจริง 

495,000 บาท)

4.29 0.52 85.80 มาก 8 สํานักชาง

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ โครงการดําเนินการแลวเสร็จ ราษฎรไดรับการแกไขปญหาไดถูกตองตามความ

ตองการ ราษฎรไดรับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น มีถนนที่มีคุณภาพดีย่ิงขึ้น

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ โครงการดําเนินการแลวเสร็จ ราษฎรไดรับการแกไขปญหาไดถูกตองตามความ

ตองการ ราษฎรไดรับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น มีถนนที่มีคุณภาพดีย่ิงขึ้น

ขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการ

-ขอใหกอสรางเพิ่มเติมใหตลอดทั้งสาย
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ลําดับ

ที่

โครงการ คาเฉลี่ย คา 

S.D.

รอยละ ระดับ

ความ

พึงพอใจ

จํานวน

(ฉบับ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

5 โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอน  

กรีต (อบจ.นม.14305) บานลําซอ - บานโคกเสมอ 

อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา(แผนพัฒนา

ทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

พ.ศ.2562  หนา 59 ลําดับที่ 98 งบประมาณ 

3,000,000 บาท ขอบัญญัติฯ ป 2564 หนา 808 

ขอ 102 งบประมาณ  3,000,000  บาท 

ดําเนินการจริง  2,070,000  บาท)

3.79 0.10 75.80 มาก 2 สํานักชาง

6 โครงการกอสรางถนน คลส.บานหันสามัคคี หมูที่ 4

 ตําบลบานหัน อําเภอสีคิ้ว เช่ือมบานเหมือดแอ 

หมูที่ 1 ตําบลเสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัด

นครราชสีมา(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565

 ฉบับทบทวน เลมที่  2  พ.ศ.2562 หนา 1,184 

ลําดับที่ 816 งบประมาณ 1,000,000 บาท 

ขอบัญญัติฯ ป 2564 หนา 868 ขอ 170 

งบประมาณ  1,000,000  บาท ดําเนินการจริง 

749,369  บาท)

4.40 0.30 88.00 มาก 9 สํานักชาง

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ โครงการดําเนินการแลวเสร็จ ราษฎรไดรับการแกไขปญหาไดถูกตองตามความ

ตองการ ราษฎรไดรับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น มีถนนที่มีคุณภาพดีย่ิงขึ้น

ขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการ

- การกอสรางไมไดมาตรฐาน หลังดําเนินการกอสรางแลวเสร็จใชงานไดเพียง 2 เดือน ก็เกิดการชํารุดเสียหายบาง

จุด

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ โครงการดําเนินการแลวเสร็จ ราษฎรไดรับการแกไขปญหาไดถูกตองตามความ

ตองการ ราษฎรไดรับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น มีถนนที่มีคุณภาพดีย่ิงขึ้น

ขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการ

- ตองการใหดําเนินการกอสรางเชื่อมตอไปถึงตําบลเสมา อําเภอสูงเนิน
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ลําดับ

ที่

โครงการ คาเฉลี่ย คา 

S.D.

รอยละ ระดับ

ความ

พึงพอใจ

จํานวน

(ฉบับ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

7 โครงการถนน อบจ.นม.14204 บานเกานางเหริญ - 

บานโกรกละลาย อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 เปลี่ยนแปลง 

ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563  หนา 37 ลําดับที่ 97 งบประมาณ

 5,690,000 บาท ขอบัญญัติฯ ป 2564 หนา 729 

ขอ 8 งบประมาณ  5,690,000  บาท ดําเนินการจริง 

5,678,000 บาท)

4.73 0.37 94.60 มากที่สุด 15 สํานักชาง

8 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนอุตสาหกรรมโรงเรียนลํา

พระเพลิงพิทยาคม เพื่อจายเปนคาปรับปรุงอาคาร

เรียนอุตสาหกรรมโรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม 

(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 

4 พ.ศ.2563 หนา 129 ลําดับที่ 180 งบประมาณ 

500,000 บาท ขอบัญญัติฯ ป 2564 หนา 914 ขอ 22

 งบประมาณ 500,000 บาท ดําเนินการจริง 492,000 

 บาท)

5.00 0.00 100.00 มากที่สุด 2 สํานักชาง

9 โครงการปรับปรุงพื้นอาคารโดม โรงเรียนสะแกราช

ธวัชศึกษา (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หนา 58 ลําดับที่ 145 งบประมาณ 

500,000 บาท ขอบัญญัติฯ ป 2564 หนา 915 ขอ 23

 งบประมาณ 500,000 บาท ดําเนินการจริง 494,000

 บาท)

4.43 0.23 88.60 มาก 9 สํานักชาง

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ โครงการดําเนินการแลวเสร็จ ราษฎรไดรับการแกไขปญหาไดถูกตองตามความตองการ 

ราษฎรไดรับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

ขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการ

- ตองการใหดําเนินการเพิ่มเติมตลอดเสนทาง เพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจร

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนไดใชประโยชนจากโครงการน้ี และไดรับความ

สะดวกในการบริหารจัดการเรียนตาง ๆ  และเปนพ้ืนที่จัดกิจกรรมตาง ๆ ไดดี 

ขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการ

- ตองการใหพื้นโดมเปนพื้นเรียบ ขัดมัน เพราะพื้นที่ไดเปนปูนขัดหยาบเปนฝุน

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ โครงการดําเนินการแลวเสร็จ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนไดใชประโยชนจาก

โครงการน้ี และไดรับความสะดวกในการบริหารจัดการเรียนตาง ๆ ไดดี 
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ลําดับ

ที่

โครงการ คาเฉลี่ย คา 

S.D.

รอยละ ระดับ

ความ

พึงพอใจ

จํานวน

(ฉบับ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

10 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก จากเขตเทศบาล

ตําบลจักราช - บานหนองพลวง หมูที่ 8 ตําบล

จักราช อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 เพิ่มเติม 

ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 หนา 46 ลําดับที่ 72 

งบประมาณ 500,000 บาท ขอบัญญัติฯ ป 2564 

หนา 911 ขอ 18 งบประมาณ 500,000   บาท 

ดําเนินการจริง 482,000 บาท)

4.18 0.53 83.60 มาก 16 สํานักชาง

11 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บานขามหมูที่ 7 

ตําบลสีสุก - บานโกรกไมแดง หมูที่ 9 ตําบล

ศรีละกอ อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 เพิ่มเติม 

ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563  หนา 46 ลําดับที่ 73 

งบประมาณ 500,000 บาท ขอบัญญัติฯ ป 2564 

หนา 909 ขอ 16 งบประมาณ 500,000  บาท 

ดําเนินการจริง 480,000  บาท)

4.21 0.46 84.20 มาก 8 สํานักชาง

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ โครงการดําเนินการแลวเสร็จ ราษฎรไดรับการแกไขปญหาไดถูกตองตามความ

ตองการ ราษฎรไดรับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น มีถนนที่มีคุณภาพดีย่ิงขึ้น

ขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการ

- ตองการใหดําเนินการกอสรางเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือถนนลาดยาง และขอใหติดตั้งไฟฟาแสงสวาง 

ซอมแซมบริเวณที่ชํารุด (เกิดจากการกัดเซาะของน้ํา)

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ โครงการดําเนินการแลวเสร็จ ราษฎรไดรับการแกไขปญหาไดถูกตองตามความ

ตองการ ราษฎรไดรับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น มีถนนที่มีคุณภาพดีย่ิงขึ้น

ขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการ

- ตองการใหมีการกอสรางถนนลาดยางตลอดสาย ที่ไดมาตรฐาน จากบานโกรกไมแดง หมูที่ 9 ตําบลศรีละกอ 

เชื่อมตําบลสีสุก อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา และขอใหใสทอระบายน้ําที่สามารถระบายนํ้าไดมากกวานี้
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ที่

โครงการ คาเฉลี่ย คา 

S.D.

รอยละ ระดับ

ความ

พึงพอใจ

จํานวน

(ฉบับ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

12 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร คสล. สายแยกโนน

ขี้เหล็ก หมูที่ 8 บานกรูด ตําบลชางทอง อําเภอ

เฉลิมพระเกียรติ ถึงเขตหมูที่ 4 บานทองหลาง 

ตําบลทองหลาง อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 เปลี่ยนแปลง

 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 หนา 84 ลําดับที่ 232 

งบประมาณ 500,000 บาท ขอบัญญัติฯ 

ป 2564 หนา 756 ขอ 49 งบประมาณ 500,000 

บาท ดําเนินการจริง 494,000  บาท)

4.51 0.67 90.20 มากที่สุด 5 สํานักชาง

13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสีมุม

 อําเภอเมือง หมูที่ 7 ตําบลสีมุม เชื่อมสามแยกบาน

โนนตาล-บานบึงสมบูรณ ตําบลบึงออ อําเภอขาม

ทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา (สายสีมุม-โนนตาล)

(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 ฉบับทบทวน

 เลมที่  2  พ.ศ.2562 หนา 1211 ลําดับที่ 885 

งบประมาณ 500,000 บาท ขอบัญญัติฯ 

ป 2564 หนา 855 ขอ 152 งบประมาณ 500,000 

บาท ดําเนินการจริง 493,000 บาท)

5.00 0.00 100.00 มากที่สุด 3 สํานักชาง

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ โครงการดําเนินการแลวเสร็จ ราษฎรไดรับการแกไขปญหาไดถูกตองตามความ

ตองการ ราษฎรไดรับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น มีถนนที่มีคุณภาพดีย่ิงขึ้น

ขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการ

- ตองการใหดําเนินการกอสรางถนนเพิ่มเติมตลอดเสนทาง

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ โครงการดําเนินการแลวเสร็จ ราษฎรไดรับการแกไขปญหาไดถูกตองตามความ

ตองการ ราษฎรไดรับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น มีถนนที่มีคุณภาพดีย่ิงขึ้น

ขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการ

-ตองการใหกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตลอดสาย
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ลําดับ

ที่

โครงการ คาเฉลี่ย คา 

S.D.

รอยละ ระดับ

ความ

พึงพอใจ

จํานวน

(ฉบับ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

14 โครงการถนน อบจ.นม.01316 บานยองแยง - 

วัดพนมวัน อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 เปลี่ยนแปลง

 ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 หนา 9 ลําดับที่ 16 

งบประมาณ 5,113,000 บาท ขอบัญญัติฯ ป 2564

 หนา 731 ขอ 13 งบประมาณ  5,113,000  บาท 

ดําเนินการจริง 5,100,000 บาท)

4.54 0.47 90.80 มากที่สุด 5 สํานักชาง

15 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียน

ครบุรี(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563  หนา 13 ลําดับที่ 22 

งบประมาณ 500,000 บาท ขอบัญญัติฯ ป 2564 

หนา 895 ขอ 206 งบประมาณ 500,000 บาท 

ดําเนินการจริง 465,000 บาท)

3.82 0.07 76.40 มาก 4 สํานักชาง

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ โครงการดําเนินการแลวเสร็จ ราษฎรไดรับการแกไขปญหาไดถูกตองตามความ

ตองการ ราษฎรไดรับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น มีถนนที่มีคุณภาพดีย่ิงขึ้น

ขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการ

-ตองการใหกอสรางถนนเพิ่มเติมตลอดสาย ขยายคอสะพาน และดําเนินการจัดทําระบบไฟฟาแสงสวาง

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ โครงการดําเนินการแลวเสร็จ นักเรียนไดรับการแกไขปญหาไดถูกตองตามความ

ตองการ นักเรียนไดรับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น มีถนนที่มีคุณภาพดีย่ิงขึ้น

ขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการ

-ควรมีการดําเนินงานใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ
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ที่

โครงการ คาเฉลี่ย คา 

S.D.

รอยละ ระดับ

ความ

พึงพอใจ

จํานวน

(ฉบับ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

16 โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานพนาหนองหิน 

หมูที่ 7 ตําบลแชะ อําเภอครบุรี เช่ือม บานตะแลง 

หมูที่ 11 ตําบลรุงอรุณ อําเภอโชคชัย จังหวัด

นครราชสีมา(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ.2563  หนา 23 ลําดับที่

 71 งบประมาณ 500,000 บาท ขอบัญญัติฯ ป 

2564 หนา 766 ขอ 59 งบประมาณ 500,000   

บาท ดําเนินการจริง 496,000 บาท)

4.48 0.68 89.60 มาก 3 สํานักชาง

17 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีตเสริม

เหล็กบานสระซาง หมูที่ 5 ตําบลไทยเจริญ-บาน

ปรางคประเสริฐ หมูที่ 7 ตําบลบานใหม อําเภอ

หนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา(แผนพัฒนา

ทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 

พ.ศ.2562  หนา 26 ลําดับที่ 341 งบประมาณ 

500,000 บาท ขอบัญญัติฯ ป 2564 หนา 884 

ขอ 192 งบประมาณ  500,000  บาท ดําเนินการ

จริง  493,000 บาท)

4.65 0.46 93.00 มากที่สุด 7 สํานักชาง

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ โครงการดําเนินการแลวเสร็จ ราษฎรไดรับการแกไขปญหาไดถูกตองตามความ

ตองการ ราษฎรไดรับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น มีถนนที่มีคุณภาพดีย่ิงขึ้น

ขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการ

- ตองการใหเพิ่มขนาดของหินคลุกใหมีขนาดใหญกวาเดิม  เพื่อใหถนนมีคุณภาพไดมาตรฐาน

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ โครงการดําเนินการแลวเสร็จ ราษฎรไดรับการแกไขปญหาไดถูกตองตามความ

ตองการ ราษฎรไดรับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น มีถนนที่มีคุณภาพดีย่ิงขึ้น

ขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการ

- ตองการใหกอสรางถนนเพิ่มตลอดทั้งเสนทาง
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ลําดับ

ที่

โครงการ คาเฉลี่ย คา 

S.D.

รอยละ ระดับ

ความ

พึงพอใจ

จํานวน

(ฉบับ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

18 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน

หนองนาดี หมูที่ 6 ตําบลโนนตูม ไปบานลุงประดู 

หมูที่ 7 ตําบลทาลาด อําเภอชุมพวง จังหวัด

นครราชสีมา(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562   หนา 95 ลําดับที่ 162

 งบประมาณ 2,000,000 บาท ขอบัญญัติฯ ป 2564

 หนา 763 ขอ 56 งบประมาณ 2,000,000   บาท 

ดําเนินการจริง  1,200,000 บาท)

4.49 0.50 89.80 มาก 7 สํานักชาง

19 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน

เขวา หมูที่ 7 ตําบลโนนยอ อําเภอชุมพวง - บานดง

หลบ หมูที่ 7 เทศบาลตําบลชองแมว อําเภอ

ลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา(แผนพัฒนา

ทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.

2562 หนา 93 ลําดับที่ 157 งบประมาณ 

1,000,000 บาท ขอบัญญัติฯ ป 2564 หนา 761 

ขอ 54 งบประมาณ 1,000,000  บาท ดําเนินการ

จริง  666,000  บาท)

4.57 0.46 91.40 มากที่สุด 6 สํานักชาง

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ โครงการดําเนินการแลวเสร็จ ราษฎรไดรับการแกไขปญหาไดถูกตองตามความ

ตองการ ราษฎรไดรับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น มีถนนที่มีคุณภาพดีย่ิงขึ้น

ขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการ

- ตองการใหกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตลอดสายใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ โครงการดําเนินการแลวเสร็จ ราษฎรไดรับการแกไขปญหาไดถูกตองตามความ

ตองการ ราษฎรไดรับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น มีถนนที่มีคุณภาพดีย่ิงขึ้น

ขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการ

- ตองการใหกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตลอดสายใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
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ลําดับ

ที่

โครงการ คาเฉลี่ย คา 

S.D.

รอยละ ระดับ

ความ

พึงพอใจ

จํานวน

(ฉบับ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

20 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดิน (ปูหินคลุก) 

จากสระน้ํากลางหมูที่บานดอนตะแบง หมูที่ 6 

ตําบลสระจรเข เชื่อม ตําบลหนองบัวละคร อําเภอ

ดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา(แผนพัฒนาทองถิ่น

 พ.ศ. 2561–2565 ฉบับทบทวน เลมที่  2  พ.ศ.

2562 หนา 1,123 ลําดับที่ 665 งบประมาณ 

500,000 บาท ขอบัญญัติฯ ป 2564 หนา 902 

ขอ 8 งบประมาณ   500,000 บาท ดําเนินการจริง 

493,000  บาท)

4.20 0.40 84.00 มาก 2 สํานักชาง

21 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใน

เมืองบานใหมสามัคคี หมูที่ 16 ตําบลในเมือง - 

บานสระงาม หมูที่ 12 ตําบลทาหลวง อําเภอพิมาย

 จังหวัดนครราชสีมา(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 

2561–2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562  หนา 

175 ลําดับที่ 321 งบประมาณ 500,000 บาท 

ขอบัญญัติฯ ป 2564 หนา 842 ขอ 137 

งบประมาณ  500,000  บาท ดําเนินการจริง  

490,000  บาท)

4.18 1.00 83.60 มาก 7 สํานักชาง

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ โครงการดําเนินการแลวเสร็จ ราษฎรไดรับการแกไขปญหาไดถูกตองตามความ

ตองการ ราษฎรไดรับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น มีถนนที่มีคุณภาพดีย่ิงขึ้น

ขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการ

- ตองการใหดําเนินการซอมแซมตลอดทั้งสาย เพื่อใหประชาชนโนนตะแบก และหมูบานใกลเคียงไดเดินทาง

สะดวก และขนสงพืชผลทางการเกษตรไดอยางสะดวกรวดเร็ว

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ โครงการดําเนินการแลวเสร็จ ราษฎรไดรับการแกไขปญหาไดถูกตองตามความ

ตองการ ราษฎรไดรับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น มีถนนที่มีคุณภาพดีย่ิงขึ้น
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ลําดับ

ที่

โครงการ คาเฉลี่ย คา 

S.D.

รอยละ ระดับ

ความ

พึงพอใจ

จํานวน

(ฉบับ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

22 โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานเตย หมูที่ 1 

ตําบลกระเบื้องใหญ อําเภอพิมาย สายเหมืองสระ

ประปาบานเตย - เหมืองบานตลาดแคตะวันออก 

หมูที่ 15 ตําบลธารปราสาท อําเภอโนนสูง จังหวัด

นครราชสีมา(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 หนา 172 ลําดับที่ 314

 งบประมาณ 499,000 บาท ขอบัญญัติฯ ป 2564 

หนา 830 ขอ 125 งบประมาณ  499,000   บาท 

ดําเนินการจริง  494,000 บาท)

4.00 0.42 80.00 มาก 4 สํานักชาง

23 โครงการกอสรางถนน คสล.บานหนองหญาขาว 

หมูที่ 11 สายหนาวัดหนองหญาขาว ตําบลนิคม

สรางตนเอง เชื่อม บานโคกรักษ หมูที่ 11 ตําบล

หลุงตะเคียน อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 เพิ่มเติม 

ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562  หนา 160 ลําดับที่ 291 

งบประมาณ 500,000 บาท ขอบัญญัติฯ ป 2564 

หนา 826 ขอ 121 งบประมาณ 500,000  บาท 

ดําเนินการจริง 492,000 บาท)

4.00 0.42 80.00 มาก 4 สํานักชาง

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ โครงการดําเนินการแลวเสร็จ ราษฎรไดรับการแกไขปญหาไดถูกตองตามความ

ตองการ ราษฎรไดรับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น มีถนนที่มีคุณภาพดีย่ิงขึ้น

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ โครงการดําเนินการแลวเสร็จ ราษฎรไดรับการแกไขปญหาไดถูกตองตามความ

ตองการ ราษฎรไดรับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น มีถนนที่มีคุณภาพดีย่ิงขึ้น
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ลําดับ

ที่

โครงการ คาเฉลี่ย คา 

S.D.

รอยละ ระดับ

ความ

พึงพอใจ

จํานวน

(ฉบับ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

24 โครงการถนน อบจ.นม.15205 สายเมนที่ 5 

อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา(แผนพัฒนา

ทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 

พ.ศ.2563  หนา 7 ลําดับที่ 10 งบประมาณ 

5,094,000 บาท ขอบัญญัติฯ ป 2564 หนา 731 

ขอ 12 งบประมาณ  5,094,000 บาท ดําเนินการ

จริง  5,080,000 บาท)

4.88 0.31 97.60 มากที่สุด 8 สํานักชาง

25 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหนองขามนาดี 

หมูที่ 5 สายถนนหมายเลข 202 ถึงถนนกรม

ชลประทาน เชื่อม บานหนองขามนอย ตําบล

บึงพะไล อําเภอแกงสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 เพิ่มเติม 

ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 หนา 23 ลําดับที่ 10 

งบประมาณ 500,000 บาท ขอบัญญัติฯ ป 2564 

หนา 735 ขอ 20 งบประมาณ 500,000   บาท 

ดําเนินการจริง  495,000 บาท)

4.07 0.10 81.40 มาก 2 สํานักชาง

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ โครงการดําเนินการแลวเสร็จ ราษฎรไดรับการแกไขปญหาไดถูกตองตามความ

ตองการ ราษฎรไดรับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น มีถนนที่มีคุณภาพดีย่ิงขึ้น

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ โครงการดําเนินการแลวเสร็จ ราษฎรไดรับการแกไขปญหาไดถูกตองตามความ

ตองการ ราษฎรไดรับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น มีถนนที่มีคุณภาพดีย่ิงขึ้น

ขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการ

- ตองการใหซอมแซมชวงถนนที่น้ําเซาะขาด  ในปตอไปหากมีงบประมาณในการกอสรางขอใหกอสรางเปนถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก
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ลําดับ

ที่

โครงการ คาเฉลี่ย คา 

S.D.

รอยละ ระดับ

ความ

พึงพอใจ

จํานวน

(ฉบับ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

26 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานนาย

สําไว ปองสนาม – คลองยายหอม บานหนองบง 

หมูที่ 12 ตําบลเมืองคง เชื่อมบานศรีนิมิต ตําบล

ดอนใหญ อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 ฉบับทบทวน

 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หนา 39 ลําดับที่ 49 งบประมาณ

 430,000 บาท ขอบัญญัติฯ ป 2564 หนา 747 

ขอ 39 งบประมาณ  430,000  บาท ดําเนินการจริง

 425,000  บาท)

4.50 0.71 90.00 มาก 2 สํานักชาง

27 โครงการบูรณะงานทางผิวจราจรหินคลุกใหเปนผิว

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 18 ชวง

เชื่อมถนนเขาหมูบานมะคา อบต.ขามสมบูรณ ถึง 

บานสําเรียง เฉียงกลาง หมูที่ 9 ตําบลเทพาลัย 

อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา(แผนพัฒนาทองถิ่น 

พ.ศ. 2561–2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 หนา

 36 ลําดับที่ 43 งบประมาณ 500,000 บาท 

ขอบัญญัติฯ ป 2564 หนา 745 ขอ 37 งบประมาณ

 500,000   บาท ดําเนินการจริง 494,000  บาท)

4.00 0.00 80.00 มาก 1 สํานักชาง

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ โครงการดําเนินการแลวเสร็จ ราษฎรไดรับการแกไขปญหาไดถูกตองตามความ

ตองการ ราษฎรไดรับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น มีถนนที่มีคุณภาพดีย่ิงขึ้น

ขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการ

- ตองการใหกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่มอีก 500 เมตร จากจุดเชื่อมตอ

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ โครงการดําเนินการแลวเสร็จ ราษฎรไดรับการแกไขปญหาไดถูกตองตามความ

ตองการ ราษฎรไดรับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น มีถนนที่มีคุณภาพดีย่ิงขึ้น
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ลําดับ

ที่

โครงการ คาเฉลี่ย คา 

S.D.

รอยละ ระดับ

ความ

พึงพอใจ

จํานวน

(ฉบับ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

28 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม

ระหวางตําบลจากบานเหนือ หมูที่ 1 ตําบลเมือง

นาท ถึง บานดานชาง ตําบลขามสะแกแสง อําเภอ

ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา(แผนพัฒนา

ทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 

27 ลําดับที่ 22 งบประมาณ 1,000,000 บาท 

ขอบัญญัติฯ ป 2564 หนา 960 ขอ 261 

งบประมาณ 1,000,000   บาท ดําเนินการจริง  

727,000 บาท)

4.71 0.48 94.20 มากที่สุด 4 สํานักชาง

29 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบาน

หนองปรือ หมูที่ 1 ตําบลหนองหัวฟาน เชื่อมตอ

เทศบาลตําบลหนองหัวฟาน ตําบลขามสะแกแสง 

อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 เพิ่มเติม 

ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563  หนา 32 ลําดับที่ 36 

งบประมาณ 1,000,000 บาท ขอบัญญัติฯ ป 2564

 หนา 742 ขอ 33 งบประมาณ 1,000,000  บาท 

ดําเนินการจริง 699,989 บาท)

4.71 0.42 94.20 มากที่สุด 5 สํานักชาง

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ โครงการดําเนินการแลวเสร็จ ราษฎรไดรับการแกไขปญหาไดถูกตองตามความ

ตองการ ราษฎรไดรับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น มีถนนที่มีคุณภาพดีย่ิงขึ้น

ขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการ

- ตองการใหกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตลอดสาย

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ โครงการดําเนินการแลวเสร็จ ราษฎรไดรับการแกไขปญหาไดถูกตองตามความ

ตองการ ราษฎรไดรับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น มีถนนที่มีคุณภาพดีย่ิงขึ้น

ขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการ

-ตองการใหกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตลอดสาย
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ลําดับ

ที่

โครงการ คาเฉลี่ย คา 

S.D.

รอยละ ระดับ

ความ

พึงพอใจ

จํานวน

(ฉบับ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

30 โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานโนนประดู 

หมูที่ 1 ตําบลพะงาด เชื่อมบานสระกรวด หมูที่ 2 

ตําบลโนนเมือง อําเภอขามสะแกแสง จังหวัด

นครราชสีมา(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 หนา 24 ลําดับที่ 19 

งบประมาณ 500,000 บาท ขอบัญญัติฯ ป 2564 

หนา 743 ขอ 34 งบประมาณ  500,000 บาท 

ดําเนินการจริง 439,000  บาท)

4.50 0.71 90.00 มาก 2 สํานักชาง

31 โครงการกอสรางถนน คสล.(สายหวยใหญ - 

ดงพลอง) จากบานหวยใหญ หมูที่ 3 ตําบลมะคา 

เชื่อมตําบลหลุมขาว อําเภอโนนสูง จังหวัด

นครราชสีมา(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หนา 93 ลําดับที่ 475 

งบประมาณ 2,000,000 บาท ขอบัญญัติฯ ป 2564

 หนา 784 ขอ 78 งบประมาณ 1,000,000  บาท 

ดําเนินการจริง 1,380,000  บาท)

4.98 0.06 99.60 มากที่สุด 6 สํานักชาง

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ โครงการดําเนินการแลวเสร็จ ราษฎรไดรับการแกไขปญหาไดถูกตองตามความ

ตองการ ราษฎรไดรับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น มีถนนที่มีคุณภาพดีย่ิงขึ้น

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ โครงการดําเนินการแลวเสร็จ ราษฎรไดรับการแกไขปญหาไดถูกตองตามความ

ตองการ ราษฎรไดรับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น มีถนนที่มีคุณภาพดีย่ิงขึ้น
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ลําดับ

ที่

โครงการ คาเฉลี่ย คา 

S.D.

รอยละ ระดับ

ความ

พึงพอใจ

จํานวน

(ฉบับ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

32 โครงการกอสรางถนน คลส.เชื่อมระหวางตําบล หมูที่

 6 บานหนองมวง ตําบลโนนตาเถร อําเภอโนนแดง 

หมูที่ 5 บาน   ดอนตะหนิน ตําบลดอนตะหนิน 

อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา(แผนพัฒนา

ทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.

2562  หนา 99 ลําดับที่ 170 งบประมาณ 500,000

 บาท ขอบัญญัติฯ ป 2564 หนา 777 ขอ 70 

งบประมาณ 500,000 บาท ดําเนินการจริง 486,000

  บาท)

4.65 0.47 93.00 มากที่สุด 7 สํานักชาง

33 โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายบานปฏิรูปที่ดิน 

หมูที่ 3 ตําบลไทยสามัคคี เช่ือมตําบลอุดมทรัพย 

อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา(แผนพัฒนา

ทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.

2563 หนา 136 ลําดับที่ 313 งบประมาณ 

500,000 บาท ขอบัญญัติฯ ป 2564 หนา 840 

ขอ 135 งบประมาณ 500,000 บาท ดําเนินการจริง

 492,000  บาท)

4.50 0.58 90.00 มาก 4 สํานักชาง

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ โครงการดําเนินการแลวเสร็จ ราษฎรไดรับการแกไขปญหาไดถูกตองตามความ

ตองการ ราษฎรไดรับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น มีถนนที่มีคุณภาพดีย่ิงขึ้น

ขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการ

- ตองการใหกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตลอดสาย

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ โครงการดําเนินการแลวเสร็จ ราษฎรไดรับการแกไขปญหาไดถูกตองตามความ

ตองการ ราษฎรไดรับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น มีถนนที่มีคุณภาพดีย่ิงขึ้น
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ลําดับ

ที่

โครงการ คาเฉลี่ย คา 

S.D.

รอยละ ระดับ

ความ

พึงพอใจ

จํานวน

(ฉบับ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

34 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบาน

หนองสะแกพัฒนา หมูที่ 11 ตําบลพันดุง เชื่อม 

บานโนนตาล หมูที่ 8 ตําบลบึงออ อําเภอขามทะเล

สอ จังหวัดนครราชสีมา(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 

2561–2565 ฉบับทบทวน เลมที่  2  หนา 943 

ลําดับที่ 219 งบประมาณ 500,000 บาท 

ขอบัญญัติฯ ป 2564 หนา 738 ขอ 26 งบประมาณ

  500,000  บาท ดําเนินการจริง  494,000 บาท)

5.00 0.00 100.00 มากที่สุด 5 สํานักชาง

คาเฉลี่ยความพึงพอใจในยุทธศาสตรท่ี 6

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
4.48 0.38 89.60 มาก 191   อบจ.นม.

สรุปผลวิเคราะหตามยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

จากขอมูลโครงการที่ใชในการติดตามประเมินผลฯ แบบสุมโครงการตาม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน  จํานวน 34 โครงการ

มีกลุมตัวอยางท่ีกรอกแบบสอบถาม  รวมทั้งสิ้น 191  คน

สรุปพบวา      คาเฉลี่ย       เทากับ 4.48   คิดเปนรอยละ 89.60

          คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา S.D. เทากับ 0.38

                  ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ โครงการดําเนินการแลวเสร็จ ราษฎรไดรับการแกไขปญหาไดถูกตองตามความ

ตองการ ราษฎรไดรับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น มีถนนที่มีคุณภาพดีย่ิงขึ้น

ขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการ

- ตองการใหมีการซอมสรางระยะทางเสนนี้เพิ่มอีก ประมาณ 100 เมตร
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ภาพกิจกรรม 

            ภาพ 13  ยุทธศาสตรท่ี 6  ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

โครงการกอสรางถนนหินคลุก  สายบานโคกผักหวาน หมูที่ 7 ตำบลสำนักตะครอ อำเภอเทพารักษ  

เชื่อม ถนนรวม  บานเกาะลอย  ตำบลหนองกราด อำเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
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     ภาพ 14 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 
 
 
 
 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานวังโพธิ์ หมูท่ี 2 ตำบลวังโพธิ์ เชื่อมบานดอนตะหนิน 

หมูท่ี 2 ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบานเหลื่อม จังหวัดนครราชสมีา 
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         ภาพ 15 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
    
 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 บานหนองมะเขือใหญ ตำบลชองแมว เชื่อม 

บานหนองไผ หมูท่ี 7 ตำบลขยุ อำเภอลำทะเมนชยั จังหวัดนครราชสีมา 
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ยุทธศาสตรที่ 7
ดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-

วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
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ลําดับ

ที่

โครงการ คาเฉลี่ย คา 

S.D.

รอยละ ระดับ

ความพึง

พอใจ

จํานวน

(ฉบับ)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

1 โครงการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย วันที่ 

11-15 พฤศจิกายน 2563  ณ บริเวณอุทยาน

ประวัติศาสตรและลําน้ําจักราช อําเภอพิมาย 

จังหวัดนครราชสีมา  (แผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เลม 2  หนา 

1424 ลําดับที่ 4 งบประมาณ 1,500,000 บาท

 ขอบัญญัติ ป 2564 หนา 690 ขอ 2 

งบประมาณ 1,000,000  บาท ดําเนินการใช

งบประมาณ = 466,500 บาท)

4.49 0.33 89.80 มาก 245 สํานักปลัดฯ

 โดยศูนย

ประสาน 

งาน

อําเภอพิมาย

ยุทธศาสตรท่ี 7 ดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

ตาราง 32  2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ ประชาชนไดรูจักประเพณีวัฒนธรรมโบราณและสืบทอดรักษาไวใหชนรุน

หลังไดรูจัก อําเภอพิมายเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ซึ่งจะดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งในประเทศ และ

ตางประเทศใหเดินทางมาทองเที่ยว สงผลใหรายไดและเศรษฐกิจดีข้ึน เยาวชน ประชาชน นักทองเที่ยว สวน

ราชการ    ภาคเอกชน ฯลฯ เขารวมงาน และรวมทํากิจกรรมตามเปาหมายที่ตั้งไวประสบความสําเร็จทุก

ประการ เยาวชน และประชาชนในทองถิ่นรวมกันจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวอําเภอพิมาย 

กอใหเกิดความตระหนัก รัก หวงแหน วัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณและรากเหงาของทองถิ่นรวมทั้งเปนการ

อนุรักษสงเสริมประเพณีอันดีงาม ซึ่งปฏิบัติสืบทอดกันมาเปนประจําทุกป และเปนการเสริมสรางความ

เขมแข็งใหชุมชน อําเภอพิมายเปนที่รูจักและเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม มีการบูรณาการกับหนวยงาน

องคกรตาง ๆ ในการสงเสริมการทองเที่ยวและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี
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ลําดับ

ที่

โครงการ คาเฉลี่ย คา 

S.D.

รอยละ ระดับ

ความพึง

พอใจ

จํานวน

(ฉบับ)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ


คาเฉลี่ยความพึงพอใจในยุทธศาสตรท่ี 7

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

4.49 0.33 89.80 มาก 245 อบจ.นม.

สรุปผลวิเคราะหตามยุทธศาสตรท่ี 7 ดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
จากขอมูลโครงการที่ใชในการติดตามประเมินผลฯ แบบสุมโครงการตาม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ   จํานวน 1 โครงการ

มีกลุมตัวอยางท่ีกรอกแบบสอบถาม  รวมทั้งสิ้น 245  คน
สรุปพบวา      คาเฉลี่ย       เทากับ 4.49   คิดเปนรอยละ 89.80

          คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา S.D. เทากับ 0.33
                  ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก

ขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการ 

1. ขอใหจัดงานสงเสริมการทองเที่ยวลักษณะนี้อยางตอเนื่องทุก ๆ ป 

2. จัดงานเทศกาลเที่ยวพิมายไดดีมาก ขอบคุณที่จัดใหชมทุกป

3. ควรสงเสริมการประชาสัมพันธการจัดงานใหมากขึ้น

4. ควรขยายระยะเวลาในการจัดงาน

5. ควรเพิ่มเงินรางวัลการแขงขันเรือยาว

6. ควรมีการสงเสริมใหผูจําหนายสินคาแตงกายดวยผาไทย เพื่อเปนการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น

7. ควรทําความสะอาด และเก็บวัชพืชบริเวณแมน้ําที่เปนสถานที่แขงเรือ

8. ควรมีรถสุขาไวบริการแกนักทองเที่ยว  และเพิ่มถังขยะในทุก ๆ จุด บริเวณที่แขงขันเรือยาวและการจัดงาน

บริเวณอุทยานประวัติศาสตรพิมาย
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ภาพกิจกรรม 

            ภาพ 16  ยุทธศาสตรท่ี 7  ดานการพัฒนาการทองเที่ยวศาสนาวฒันธรรมประเพณี และกีฬา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

โครงการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย 

ระหวางวันพุธที่ 11 ถึงวันอาทิตยท่ี 15 พฤศจิกายน 2563 

ณ  บริเวณอุทยานประวัติศาสตรพิมายและลำนำ้จักราช อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
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ยุทธศาสตรที่ 8

ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
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ยุทธศาสตรท่ี 8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

ตาราง 33 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

 หมวดคาใชสอย

ลําดับ

ที่

โครงการ คาเฉลี่ย คา 

S.D.

รอยละ ระดับ

ความ 

พึงพอใจ

จํานวน

(ฉบับ)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

1 โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาขาราชการ 

พนักงานจาง องคการบริหารสวนจังหวัด

นครราชสีมา   ในวันจันทรที่ 2 พฤศจิกายน 

2563 ณ โรงแรมเดอะริช โฮเต็ล  อําเภอเมือง

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา(ขอบัญญัติ ฯ

 ป 2564 หนา 372  ขอ 16  งบประมาณ 

100,000 บาท ดําเนินการใชงบประมาณ 

75,000 บาท)

4.59 0.44 91.80 มากที่สุด 112 กองการ

เจาหนาที่

2 โครงการอบรมใหความรูมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับ

การบริหารงานบุคคลขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวน

จังหวัดนครราชสีมา (การประเมินผลงาน

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ตําแหนงครู เพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น)  

ในวันเสารที่ 6 ถึงวันอาทิตยที่ 7 มีนาคม 2564 

ณ โรงแรมซิตี้พารค  อําเภอเมืองนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา   (ขอบัญญัติ ฯ ป 2564 

หนา 370  ขอ 14  งบประมาณ 1,600,000 

บาท ดําเนินการใชงบประมาณ 230,400 บาท)

4.62 0.39 92.40 มากที่สุด 137 กองการ

เจาหนาที่

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ  บุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา มีความรู  ความเขาใจ 

 วิสัยทัศน พันธกิจ ผูบริหาร โครงสรางองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  นโยบายและแผนยุทธศาสตร

รวมถึงตัวชี้วัดความสําเร็จขององคการบริหารสวนจังหวัด  ผูเขารวมโครงการมีคุณธรรม  จริยธรรมในการ

ปฏิบัติงาน  ปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกรและประชาชนเปนหลัก  เและมีความรู  ความเขาใจ

ในเรื่องของสิทธิประโยชนเกื้อกูลสวัสดิการขาราชการ การลา  การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ  และระเบียบที่

เกี่ยวของ 

ขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการ

-ควรมีกําหนดการชี้แจงรายละเอียดในการฝกอบรม
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ลําดับ

ที่

โครงการ คาเฉลี่ย คา 

S.D.

รอยละ ระดับ

ความ 

พึงพอใจ

จํานวน

(ฉบับ)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ


3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ซักซอมความ

เขาใจเกี่ยวกับการจัดทําแบบประเมินการ

เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่

สูงขึ้นของขาราชการสําหรับตําแหนงประเภท

ทั่วไป และประเภทวิชาการ"  ในวันพฤหัสบดี

ที่ 11 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเดอะริช 

โฮเต็ล อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด

นครราชสีมา (ขอบัญญัติ ฯ ป 2564 หนา 374

  ขอ 18  งบประมาณ 200,000 บาท 

ดําเนินการใชงบประมาณ 192,200 บาท)

4.22 0.52 84.40 มาก 182 กองการ

เจาหนาที่

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ  

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนจังหวัด  มีความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ

การกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

ขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการ

1. กองการเจาหนาที่ ควรจัดอบรมใหครูทุกคนที่มีคุณสมบัติสามารถยื่นขอรับการประเมินไดตามหลักเกณฑ

ใหมอยางทั่วถึง เพ่ือรักษาผลประโยชนของตนเอง

2. ควรจัดกิจกรรมการอบรมฯ เพื่อเพิ่มความรูดานกฎหมาย การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูอยาง

ตอเน่ือง

3. ขอใหมีการขยายการอบรมลงสูครูผูสอนทุกคน เพ่ือใหเขาใจกระบวนการจัดทําเพื่อสอดคลองกับการจัดการ

เรียนรูสูการประเมินตาง ๆ และคุณภาพผูเรียนระดับสูงเปนสากล

4. ขอใหมีการจัดอบรมฯ เพื่อพัฒนาอยางตอเน่ืองในรูปแบบนี้อยางสม่ําเสมอ

5. เปนการใหความรูแกผูอบรมไดมาก ขอขอบพระคุณผูมีสวนรวมจัดอบรม แตเนื่องจากมีเนื้อหาจํานวนมาก

ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรมเปน 3 วัน เพื่อความชัดเจนและเขาใจมากย่ิงขึ้น 

6. วิทยากรบรรยายทฤษฎีไดเขาใจงาย ควรเพิ่มการปฏิบัติ (work shop) ใหแกผูเขารับการอบรมไดเรียนรู  

และวิทยากรควรเปดโอกาสใหผูเขารับการอบรมซักถามมากขึ้น

7. สถานที่อบรมควรเพิ่มหองนํ้า โตะอาหารและสถานที่จอดรถ

8. ควรมีการประสัมพันธที่ชัดเจน และแจงตารางการอบรม

9. เปนการจัดการอบรมที่ดี มีการเชิญวิทยากรมาจากกรุงเทพ การจัดในวันเสาร-อาทิตย ทําใหไมกระทบตอการ
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ลําดับ

ที่

โครงการ คาเฉลี่ย คา 

S.D.

รอยละ ระดับ

ความ 

พึงพอใจ

จํานวน

(ฉบับ)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ


ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ  ขาราชการมีความรูในหลักการและรูปแบบการเขียนผลงานไดอยางถูกตอง

 และสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในการเขียนและเสนอผลงานไดอยางมีหลักเกณฑ

ขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการ

1. ขอใหกองการเจาหนาที่จัดโครงการสงเสริมความรูเกี่ยวกับงานบุคคล เพื่อสงเสริมความกาวหนาใหแก

ขาราชการอยางสม่ําเสมอ ช่ืนชมกองการเจาหนาที่จัดโครงการไดดีมาก  เพราะเปนโครงการที่มีประโยชนใน

การสรางความรูความเขาใจในหลักการและรูปแบบการเขียนผลงาน  และสามารถเขียนผลงานไดอยาง

ถูกตอง  เพื่อใชพัฒนาความกาวหนาของขาราชการอบจ.นครราชสีมาได และขอขอบคุณทานวิทยากรที่

สามารถบรรยายไดอยางชัดเจน เขาใจงาย รวมถึงสถานที่อบรมก็เหมาะสม/อาหาร/ขนมรสชาติดี

2. เนื่องจากเนื้อหามีรายละเอียดคอนขางมาก และเรื่องการประเมินผลงานมีความซับซอน  ควรเพิ่ม

ระยะเวลาอยางนอยเปน 2-3 วัน   เพื่อที่ผูเขาอบรมจะไดรับความรูแบบละเอียดและชัดเจนในแตละตําแหนง

3. หากองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  เห็นชอบใหบุคลากรสามารถทําเลื่อนระดับไดตามเงื่อนไข 

ขอใหมีการแจงกองตาง ๆ เพื่อใหบุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติในการเลื่อนระดับทราบโดยทั่วกัน

4. ควรใหมีการเพิ่มเติมอาหารได 

5. ควรจัดการอบรมลักษณะนี้อีกครั้ง เพื่อเพิ่มพูนความรูใหแกขาราชการในสังกัด  และแจงหรือ

ประชาสัมพันธการอบรมใหทราบโดยทั่วถึงกัน

6. ควรมีการทํา workshop  เพื่อใหผูเขารับการอบรมเขาใจเนื้อหา วิธีการปฏิบัติไดอยางละเอียดและถูกตอง

7. ควรอบรมหลักสูตรเฉพาะตําแหนง  และจัดใหความรูรูปแบบนี้อยางตอเนื่อง

8. ควรเพิ่มสถานที่จอดรถ  และเพิ่มจอโปรเจคเตอรในการนําเสนอ เพื่อใหผูเขารับการอบรมที่นั่งขางหลัง

สามารถมองเห็นภาพไดอยางชัดเจน 

9. ขอใหเจาะลึกเนื้อหา  เพิ่มรายละเอียดและอธิบายเนื้อหาในเอกสารประกอบการอบรมใหละเอียดยิ่งขึ้น 

เพื่อที่จะไดนําไปศึกษาทบทวนได

10. ขาราชการควรไดรับการทบทวนความรูตามตําแหนงหนาที่  และการรับทราบความกาวหนาตามสาย

งานตนเองอยางสม่ําเสมอ
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ลําดับ

ที่

โครงการ คาเฉลี่ย คา 

S.D.

รอยละ ระดับ

ความ 

พึงพอใจ

จํานวน

(ฉบับ)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ


4 โครงการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด

นครราชสีมา (ขอบัญญัติ ฯ ป 2564 หนา 400

  ขอ 7  งบประมาณ 350,000 บาท 

ดําเนินการใชงบประมาณ 175,940 บาท)

4.48 0.51 89.60 มาก 118 กอง

ยุทธศาสตร

และ

งบประมาณ

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ  

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมียุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด องคการ

บริหารสวนจังหวัดมีผูแทนประชาคมทองถิ่นเขารวมเปนคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด  

และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดครบถวน องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  ไดรับความรู ในกระบวนการประสานแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการ

- ตองการใหองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  สงรายละเอียดกอนมีการประชุม และ ดําเนินการ

จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ  ใหมีโอกาสไดเรียนรู  ควรสงเสริมการจัดตั้งศูนย

สุขภาพระดับตําบล หรือโรงเรียนผูสูงอายุ
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ลําดับ

ที่

โครงการ คาเฉลี่ย คา 

S.D.

รอยละ ระดับ

ความ 

พึงพอใจ

จํานวน

(ฉบับ)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ


5 โครงการอบรมเจาหนาที่รวมคะแนนการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดนครราชสีมา และนายกองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 2 รุน

 ณ โรงแรมแคนทารี โคราช (หองลําปลาย

มาศ 1-2) ตําบลในเมือง อําเภอเมือง

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 (ขอบัญญัติ ฯ ป 2563 หนา 211  ขอ 8  

งบประมาณ 70,000,000 บาท ดําเนินการใช

งบประมาณ 235,660 บาท)

4.33 0.54 86.60 มาก 250 กอง

ยุทธศาสตร

และ

งบประมาณ

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ  เจาหนาที่รวมคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครราชสีมา และนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา มีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงาน

ประมวลผลรวมคะแนนเลือกตั้งไดอยางถูกตองสําหรับการนําเสนอขอมูลผลคะแนนโดยใชโปรแกรม

ประมวลผลสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นเปนไปโดยถูกตอง สุจริตและเที่ยงธรรม  องคการ

บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  มีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดครบจํานวนตามที่กฎหมายกําหนด

ขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการ

1. ควรมีความพรอมในการบรรยาย  เพื่อสรางความเขาใจตอเนื้อหาที่อบรม  และควรจัดระบบการอบรมให

มีขั้นตอน มีการจัดทําแบบฝกหัดปฏิบัติ ทําใหเกิดการเรียนรูอยางเขาใจ

2. ขั้นตอนการดําเนินการควรมีขอมูลและสามารถนําไปปฏิบัติงานไดจริง  หรือแมกระทั่งการใช

โทรศัพทมือถือลงคะแนน ควรสงภาพจริงในการอบรมเลือกตั้งทุกครั้ง

3. ขอใหจัดอุปกรณอํานวยความสะดวกในการจัดอบรม  เชน ปลั๊กไฟ และระบบอินเตอรเน็ต
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ลําดับ

ที่

โครงการ คาเฉลี่ย คา 

S.D.

รอยละ ระดับ

ความ 

พึงพอใจ

จํานวน

(ฉบับ)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ


6 โครงการจัดทําแผนการดําเนินงาน ฉบับ

ประจําป และฉบับแกไขขององคการบริหาร

สวนจังหวัดนครราชสีมา (ขอบัญญัติ ฯ ป 

2564 หนา 257  ขอ 6  งบประมาณ 

250,000 บาท ดําเนินการใชงบประมาณ 

88,000 บาท)

4.35 0.44 87.00 มาก 23 กอง

ยุทธศาสตร

และ

งบประมาณ

7 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของ

ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัด "หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับ

นักการเมือง" ในระหวางวันที่ 19 -21 

กุมภาพันธ 2564 ณ โรงแรมโรแมนติครีสอรท

 แอนดสปา อําเภอปากชอง จังหวัด

นครราชสีมา (ขอบัญญัติ ฯ ป 2564 หนา 367

  ขอ 10  งบประมาณ 530,700 บาท 

ดําเนินการใชงบประมาณ 412,500 บาท)

4.47 0.43 89.40 มาก 80 สํานักงาน

เลขานุการ

นายกฯ

คาเฉลี่ยความพึงพอใจในยุทธศาสตรท่ี 8 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
4.43 0.46 88.60 มาก     902 อบจ.นม.

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ  

- การจัดทําแผนการดําเนินงานฉบับประจําป และฉบับแกไข เปนไปตามระเบียบหนังสือสั่งการที่กําหนด

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ  

-ผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา มีความรูเกี่ยวกับระเบียบ 

กฎหมาย พรบ.องคการบริหารสวนจังหวัด พรบ.กําหนดแผนและการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น และขั้นตอนการกระจายอํานาจ ระเบียบวิธีงบประมาณ ขอบังคับการประชุมสภา
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 ยุทธศาสตรท่ี 8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

ตาราง 34 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ดานบริการ)

ลําดับ

ที่

โครงการ คาเฉลี่ย คา 

S.D.

 รอยละ ระดับ

ความ 

พึงพอใจ

จํานวน

(ฉบับ)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

1 โครงการการใหบริการของกองสวัสดิการสังคม

 ประจําปงบประมาณ 2564  เดือนตุลาคม 

2563 ถึง เดือนกันยายน 2564 ณ กอง

สวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนจังหวัด

นครราชสีมา

4.55 0.47 91.00 มากที่สุด      525 กอง

สวัสดิการ

สังคม

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สามารถเก็บรวบรวมขอมูลจาก

การทอดแบบและประมวลผล เพื่อทราบการประเมินดานบริการของกองสวัสดิการสังคม หนวยงานหรือ

ประชาชนไดมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลการใหบริการ องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ไดมี

ฐานขอมูลจากการประเมินผลไวเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น สามารถวัดศักยภาพของกองสวัสดิการ

สังคม องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาในการปฏิบัติงานได

ขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการ 

1. สถานที่จอดรถไมเพียงพอ หาที่จอดรถยากมาก

2. ตองการใหมีบัตรคิว ในกรณีมีคนมาเยอะ

3. ตองการใหเพิ่มเจาหนาที่ใหบริการ เพื่อจะไดไมใชเวลาอยูในสถานที่นาน เนื่องจากสถานการณโรคโควิด-19

 ระบาด

4. เจาหนาที่บริการประทับใจ พูดจาไพเราะ

5. มีบริการแจกหนากากฟรี

6. เจาหนาที่บริการดี รวดเร็ว เปนกันเอง
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ลําดับ

ที่

โครงการ คาเฉลี่ย คา 

S.D.

 รอยละ ระดับ

ความ 

พึงพอใจ

จํานวน

(ฉบับ)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

2 โครงการใหบริการประชาชนชวงพักกลางวัน 

ประจําปงบประมาณ 2564 เดือน ตุลาคม 

2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 ณ สํานักคลัง 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

4.78 0.31 95.60 มากที่สุด 337 สํานักคลัง

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ  ไดบริการประชาชนที่จะมาชําระภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัด จาก

การคาน้ํามัน กาซปโตรเลียมที่ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต ภาษียาสูบ คาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหาร

สวนจังหวัดจากผูพักโรงแรม และเพื่อใหผูมีหนาที่ชําระภาษี คาธรรมเนียม ไดรับการชําระในหวงระยะเวลา 

ตามที่กฎหมายกําหนดในเวลาพักกลางวัน ไดบริการดานการจายเงินใหแกเจาหนี้ ผูรับจาง หรือ ผูที่เกี่ยวของ

 หรือการใหบริการดานการตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิกจายทุกประเภท  ไดบริการดานเงินเดือนและ

สวัสดิการตาง ๆ แกขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ บุคลากรทางการศึกษา ขององคการบริหารสวนจังหวัด 

หรือการใหบริการดานบําเหน็จบํานาญ และสวัสดิการตาง ๆ ของผูรับบําเหน็จบํานาญ การบริการดานการ

พัสดุ เชน การจัดซื้อ การจัดจาง งานทะเบียนและทรัพยสิน และดานขอมูลตาง ๆ ขององคการบริหารสวน

จังหวัด

ขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการ  

1. เจาหนาที่ใหการตอนรับ และมีอัธยาศัยดีเยี่ยม

2. เจาหนาที่ยิ้มแยมแจมใส

3. การใหบริการดีมาก และสะดวกแมจะอยูในสถานที่ช่ัวคราว

4. การใหบริการมีความรวดเร็ว และประทับใจ ทุกครั้งที่มาใชบริการ

5. ตองการใหงานสารบรรณ รับ-สง หนังสือตาง ๆ อยูตรงทางเขา
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ลําดับ

ที่

โครงการ คาเฉลี่ย คา 

S.D.

 รอยละ ระดับ

ความ 

พึงพอใจ

จํานวน

(ฉบับ)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

3 โครงการการใหบริการซอมบํารุงและประกอบ

ชิ้นสวนกายอุปกรณเครื่องชวยความพิการ  

ของศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ศพพ.) 

กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวน

จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

 2564 เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 

2564

4.75 0.31 95.00 มากที่สุด 332 กอง

สวัสดิการ

สังคม โดย

ศูนยพัฒนา

คุณภาพ

ชีวิตคน

พิการ (ศพพ.)

4 โครงการออกหนวยเคลื่อนที่เพื่อพัฒนา

ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได องคการ

บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ประจําป

งบประมาณ 2564 ของสํานักคลัง องคการ

บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

5.00 0.00 100.00 มากที่สุด 7 สํานักคลัง

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ คนพิการ ผูสูงอายุ ผูปวยที่อยูในระยะจําเปนตองไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ

ไดใชกายอุปกรณเครื่องชวยความพิการสภาพดีแข็งแรง พรอมใชงานอยูเสมอ คนพิการ ผูสูงอายุ ผูปวยที่อยู

ในระยะที่จําเปนตองไดรับการฟนฟูสมรรถภาพไดใชกายอุปกรณเครื่องชวยความพิการที่เปนวัตกรรมใหม 

เหมาะสมกับความพิการแตละประเภท และมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถใชชีวิตประจําวันไดอยางอิสระ ลด

ภาระตอครอบครัว สวนราชการ หนวยงาน องคกร ชมรม สมาคมที่เกี่ยวของกับคนพิการ รวมถึงคนพิการ

และประชาชนทั่วไปไดแลกเปลี่ยนเรียนรู ดานกายอุปกรณเครื่องชวยความพิการ เพื่อเพิ่มพูนความรู

ความสามารถของตนเอง และไดแลกเปลี่ยนทัศนคติเชิงบวก

ขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการ

 - เปนการบริการคนพิการ กลุมเปาหมายดีมาก



169

ลําดับ

ที่

โครงการ คาเฉลี่ย คา 

S.D.

 รอยละ ระดับ

ความ 

พึงพอใจ

จํานวน

(ฉบับ)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

5 โครงการศูนยฟนฟูสุขภาพ สุขใจใกลบาน

เทศบาลตําบลกุดจิก ประจําปงบประมาณ 

2564 ณ เทศบาลตําบลกุดจิก อําเภอสูงเนิน 

จังหวัดนครราชสีมา

3.98 0.11 79.60 มาก 70 กอง

สวัสดิการ

สังคม โดย

กองทุน

ฟนฟูฯ

6 กิจกรรมดานการใหบริการ ศูนยสาธิตและยืม

อุปกรณเครื่องชวยความพิการฟนฟู

สมรรถภาพที่บาน จังหวัดนครราชสีมา 

ประจําป 2564 จํานวน 43 หนวยบริการ 

เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564

4.74 0.24 94.8 มากที่สุด 1,423 กอง

สวัสดิการ

สังคม โดย

กองทุน

ฟนฟูฯ

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ กลุมเปาหมายผูสูงอายุ ผูปวย ที่มารับบริการศูนยฟนฟูสุขภาพ สุขใจใกล

บานเทศบาลตําบลกุดจิกไดรับการสนับสนุนจัดบริการฟนฟูสมรรถภาพในระดับชุมชนและครอบครัวอยาง

ครอบคลุมทั่วถึงตอสุขภาพอยางแทจริง มีคน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ในการปฏิบัติงานชวยเหลือภารกิจของ

ศูนยฟนฟูสุขภาพ สุขใจใกลบาน เทศบาลตําบลกุดจิก หนวยงานภาคีเครือขาย ใหความรวมมือและสนับสนุน

การจัดบริการฟนฟูสมรรถภาพในระดับชุมชน เกิดความเขมแข็ง ดูแลซึ่งกันและกัน เกิดความสมัครสมาน

สามัคคี

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ ไดประชาสัมพันธหลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บรายได ตามขอบัญญัติ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ไดรับความรวมมือจากผูประกอบการคานํ้ามัน, กาซฯ ผูควบคุมและ

จัดการโรงแรม หรือสถานที่คลายคลึงกัน รายใหม นําสงเงินใหองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ได

ออกหนวยเคลื่อนที่ อํานวยความสะดวก ในการรับบริการชําระภาษี และคาธรรมเนียมฯ ทําใหผูประกอบการ

การประทับใจ ประหยัดคาใชจาย และประหยัดเวลา ทําใหองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา มีรายได

เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา
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ลําดับ

ที่

โครงการ คาเฉลี่ย คา 

S.D.

 รอยละ ระดับ

ความ 

พึงพอใจ

จํานวน

(ฉบับ)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

7 โครงการศูนยสาธิตและยืมอุปกรณเครื่องชวย

ความพิการฟนฟูสมรรถภาพที่บาน ประจําป

งบประมาณ 2564 ดานกระบวนการจัดหา

อุปกรณเครื่องชวยความพิการฟนฟู

สมรรถภาพที่บาน จํานวน 36 หนวยบริการ

4.69 0.1 93.80 มากที่สุด 187 กอง

สวัสดิการ

สังคม โดย

กองทุน

ฟนฟูฯ

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ  พัฒนาระบบบริการฟนฟูสมรรถภาพของหนวยบริการใหสามารถ

จัดบริการและอุปกรณเครื่องชวยความพิการใหครอบคลุมและตอบสนองตอความจําเปนของคนพิการ 

ผูสูงอายุ และผูที่อยูในระยะที่จําเปนตองไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ ใหบริการสาธิตการยืมอุปกรณเครื่องชวย

ความพิการกับญาติหรือผูดูแล ใหกลุมเปาหมายสามารถใชฟนฟูสมรรถภาพตอเนื่องที่บานได ลดภาระ

คาใชจายของครอบครัวคนพิการ ผูที่อยูในภาวะพึ่งพิง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความพิการซ้ําซอน 

ขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการ

1. การจัดสงเครื่องผลิตออกซิเจน ถือวาเร็วมาก ภายใตสถานการณโควิดที่มีความตองการสูงมาก 

2. ตองการใหทางโครงการจัดซื้ออุปกรณมาใหเลย

 

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ โรงพยาบาลมีการพัฒนาประสิทธิภาพดานบริการอยางตอเนื่อง ประชาชน

ไดรับบริการสาธิตและยืมอุปกรณเครื่องชวยความพิการ ลดความเสี่ยงของอันตรายที่เกิดขึ้น และปองกัน

ความพิการซ้ําซอน ทําใหกลุมเปาหมายสามารถฟนฟูสมรรถภาพตนเองที่บานได และตอเนื่อง ลดการแออัด

ที่หนวยบริการ กลุมเปาหมายสามารถกลับไปดํารงชีวิตประจําวันไดอยางดีขึ้นไมเปนเปนภาระแกผูอื่นหรือ

เปนภาระนอยที่สุด

ขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการ

1. ตองการใหมีบริการแบบนี้ใหกับประชาชน

2. เปนโครงการที่ดีมากเปนการอํานวยความสะดวกใหกับญาติของผูปวยเปนอยางดี

3. สวนใหญเจาหนาที่ใหคําแนะนําดีมาก และใสใจในการบริการ



171

ลําดับ

ที่

โครงการ คาเฉลี่ย คา 

S.D.

 รอยละ ระดับ

ความ 

พึงพอใจ

จํานวน

(ฉบับ)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

8 กิจกรรมการปฎิบัติงานดานการรับบริการ

ชําระภาษีและคาธรรมเนียมบํารุงองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา (ในสวนที่

จัดเก็บเอง) ประจําปงบประมาณ 2564 ของ

สํานักคลัง องคการบริหารสวนจังหวัด

4.83 0.29 96.6 มากที่สุด 217 สํานักคลัง

คาเฉลี่ยความพึงพอใจในยุทธศาสตรท่ี 8

 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ดานบริการ)
4.67 0.23  93.40 มากที่สุด   3,098 อบจ.นม.

สรุปผลวิเคราะห : ยุทธศาสตรท่ี 8  การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

จากขอมูลโครงการที่ใชในการติดตามประเมินผลฯ แบบสุมโครงการตาม 

แผนงานบริหารงานทั่วไป จํานวน  7 โครงการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป (ดานบริการ) จํานวน  6 โครงการ 2 กิจกรรม

มีกลุมตัวอยางท่ีกรอกแบบสอบถาม  รวมทั้งสิ้น 4,000  คน

สรุปพบวา      คาเฉลี่ย       เทากับ 4.55  คิดเปนรอยละ 91.00

         คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา S.D. เทากับ 0.35

                 ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด





172 
  

ภาพกิจกรรม 

           ภาพ 17  ยุทธศาสตรที่ 8  ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมใหความรูมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา (การประเมินผลงานขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ตำแหนงครู เพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงข้ึน) 

ในวันเสารที่ 6 ถึงวันอาทิตยที่ 7 มีนาคม 2564 

ณ โรงแรมซิตี้พารค  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
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ยุทธศาสตรที่ 9
ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน
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ลําดับ

ที่

โครงการ คาเฉลี่ย คา S.D. รอยละ ระดับ

ความ

พึงพอใจ

จํานวน

(ฉบับ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

1 โครงการอบรมเรียนรูอัคคีภัยและซอมอพยพหนี

ไฟในภาวะฉุกเฉินโรงเรียนในสังกัดองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 6 รุน 

ตั้งแตวันที่ 16 กุมภาพันธ ถึงวันที่ 5 มีนาคม 

2564  (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

ฉบับทบทวนเลมที่ 2 หนา 1579 ลําดับที่ 6 

งบประมาณ 861,200 บาท  ขอบัญญัติฯ ป 

2564 หนา 673 ขอ 17 งบประมาณ 743,960 

บาท ดําเนินการใชงบประมาณ = 688,440 บาท)

4.31 0.47 86.20 มาก 568 สํานักชาง

คาเฉลี่ยความพึงพอใจในยุทธศาสตรท่ี 9

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

4.31 0.47 86.20 มาก 568 อบจ.นม.

สรุปผลวิเคราะหตามยุทธศาสตรท่ี 9 ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

จากขอมูลโครงการที่ใชในการติดตามประเมินผลฯ แบบสุมโครงการตาม

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน จํานวน 1 โครงการ

มีกลุมตัวอยางท่ีกรอกแบบสอบถาม  รวมทั้งสิ้น 568  คน

สรุปพบวา      คาเฉลี่ย       เทากับ 4.31   คิดเปนรอยละ 86.20

          คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา S.D. เทากับ 0.47

                  ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ยุทธศาสตรท่ี 9 ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ สามารถลดความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน และหนวยงาน

ราชการ  บุคลากรในองคกรและนักเรียนสามารถชวยเหลือตนเองไดในเบื้องตนเมื่อเกิดอัคคีภัยมีทักษะในการ

แกไขปญหา การเผชิญเหตุและการอพยพ หลบหนี อัคคีภัยได บุคลากรในองคกรมีความรูเรื่องการระงับ

อัคคีภัยและการเผชิญเหตุเบื้องตน บุคลากรในองคกรไดเล็งเห็นความสําคัญของการเตรียมการปองกันและ

เผชิญเหตุที่อาจจะเกิดข้ึน เพื่อใหมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ตาราง 35 2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
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ภาพกิจกรรม 

            ภาพ 18  ยุทธศาสตรท่ี 9 ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

      
  
  
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

โครงการฝกอบรมเรียนรูอัคคีภัยและซอมอพยพหนีไฟในภาวะฉุกเฉินโรงเรียนในสังกัด      

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  รุนท่ี 1 ระหวางวันท่ี 16-17 กุมภาพันธ 2564 

ณ โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสมีา 
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ยุทธศาสตรที่ 10
ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอม
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ลําดับ

ที่

โครงการ คาเฉลี่ย คา 

S.D.

รอยละ ระดับ

ความพึง

พอใจ

จํานวน

(ฉบับ)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริมใหเกิด

โรงเรียนตนแบบปลอดขยะ (Zero Waste 

School) โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวน

จังหวัดนครราชสีมา  ตามนโยบาย  "จังหวัด

สะอาด โคราชไรขยะ" ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2564   (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 

2561-2565 ฉบับทบทวน เลมที่ 2 หนา 1,585 

ลําดับที่ 5 งบประมาณ 1,000,000 บาท ขอ

บัญญัติฯ ป 2564 หนา 661 ขอ 4 งบประมาณ 

800,000 บาท ดําเนินการใชงบประมาณ 

790,410 บาท )

4.62 0.35 92.40 มากที่สุด 200 สํานักชาง

คาเฉลี่ยความพึงพอใจในยุทธศาสตรท่ี 10

แผนงานเคหะและชุมชน

4.62 0.35 92.40 มากท่ีสุด 200 สํานักชาง

ยุทธศาสตรท่ี 10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

ตาราง 36  2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ในโรงเรียนสังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา มีความรูเรื่องหลักเกณฑและขั้นตอนการเขารวมประกวด และแนวทาง

การดําเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) และสามารถนําหลักเกณฑโรงเรียนปลอดขยะ (Zero 

Waste School) มาปรับปรุงการดําเนินงานโรงเรียนของตนเองใหผานหลักเกณฑของคณะกรรมการตัดสินการ

ประกวดได เกิดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ที่ไดรับการรับรองในระดับจังหวัด เปนตนแบบ

โรงเรียนสะอาด ฯ และเปนตัวอยางใหโรงเรียนและชุมชนอื่น ๆ เขามาศึกษาดูงานได ทําใหระบบการจัดการขยะ

มูลฝอยและสิ่งแวดลอมโดยรวมภายในโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาดีขึ้น ตอบสนองตาม

แผนปฏิบัติงานดานการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดนครราชสีมา "จังหวัดสะอาด โคราช ไรขยะ" ได 

ขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการ 

1. เปนกิจกรรมที่ดีมาก ควรกระตุนตั้งแตผูบริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ตระหนัก เห็นความสําคัญลงมือปฏิบัติ

อยางจริงจัง แตไมใชเพื่อการประกวด

2. ควรเพิ่มระยะเวลาการอบรม นําไปศึกษาจากสถานที่จริง เพื่อเปนแนวทางในการจัดการขยะตอไป

3. ขอสื่อเอกสารตาง ๆ ใหโรงเรียนและสื่อการเรียนการสอน

4. อาหารควรจะจัดเปนแบบบุฟเฟต
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ลําดับ

ที่

โครงการ คาเฉลี่ย คา 

S.D.

รอยละ ระดับ

ความพึง

พอใจ

จํานวน

(ฉบับ)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

1 โครงการ"จัดการของเสียอันตรายจากชุมชน 

จังหวัดนครราชสีมา" ตามนโยบาย "จังหวัด

สะอาด โคราชไรขยะ" ครั้งที่ 1 ณ ลานศูนย

กําจัดขยะรวมเทศบาลตําบลสูงเนิน ,ลานศูนย

กําจัดขยะรวมเทศบาลตําบลโชคชัย และลาน

ศูนยกําจัดขยะรวมเทศบาลเมืองสีคิ้ว  

(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ฉบับ

ทบทวน เลมที่ 2 หนา 1,589 ลําดับที่ 5 

งบประมาณ 1,000,000 บาท ขอบัญญัติฯ ป 

2564 หนา 670 ขอ 14 งบประมาณ 800,000 

บาท ดําเนินการใชงบประมาณ 491,175 บาท )

4.43 0.55 88.60 มาก 300 สํานักชาง

คาเฉลี่ยความพึงพอใจในยุทธศาสตรท่ี 10

แผนงานเคหะและชุมชน
4.43 0.55 88.60 มาก 300 อบจ.นม.

สรุปผลวิเคราะหตามยุทธศาสตรท่ี 10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

จากขอมูลโครงการที่ใชในการติดตามประเมินผลฯ แบบสุมโครงการตาม

แผนงานเคหะและชุมชน                 จํานวน 1 โครงการ

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   จํานวน 1 โครงการ

มีกลุมตัวอยางท่ีกรอกแบบสอบถาม  รวมทั้งสิ้น 500  คน

สรุปพบวา      คาเฉลี่ย       เทากับ 4.53   คิดเปนรอยละ 90.60

         คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา S.D. เทากับ 0.45

                 ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด

ยุทธศาสตรท่ี 10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

ตาราง 37  2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมารูจักวิธีการคัดแยกของเสียอันตรายชุมชน

ตั้งแตตนทาง เกิดกระแสความตื่นตัวในการรักษาความสะอาดของบานเมืองโดยการคัดแยกของเสียอันตราย

ชุมชนในทุกชุมชน และมีการนําไปกําจัดอยางเปนระบบ ปริมาณของเสียอันตรายในพื้นที่ลดลง คุณภาพ

สิ่งแวดลอมดีขึ้นทําใหโคราชเปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน
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ภาพกิจกรรม 

            ภาพ 19  ยุทธศาสตรท่ี 10  ดานการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

      
  
  
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

โครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดนครราชสมีา  

ตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด โคราช ไรขยะ” ประจำป 2564 (ครั้งท่ี 1) 

ในวันท่ี 21 กันยายน 2564 

ณ จุดรวบรวมของเสียอันตราย บริเวณลานศูนยกำจัดขยะรวมเทศบาลเมืองสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว 
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       ภาพ 20 

      
  
  
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริมใหเกิดโรงเรยีนตนแบบปลอดขยะ (Zero Waste 

School) ในโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสมีา ป พ.ศ.2564 

ในวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2564 

ณ โรงแรมซิตี้พารค จังหวัดนครราชสีมา 
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3.2 ผลวิเคราะหความพึงพอใจ

ครุภัณฑ (ยุทธศาสตรที่ 8)  
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ยุทธศาสตรท่ี 8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

ตาราง 38  1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

หมวดคาครุภัณฑ

ลําดับ

ที่

โครงการ คาเฉลี่ย คา 

S.D.

รอยละ ระดับความ

 พึงพอใจ

จํานวน

(ฉบับ)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

1 ครุภัณฑเกาอี้ปรับระดับ มีที่วางแขน จํานวน 

13 ตัว กองการเจาหนาที่ ตามขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ขอ 1 หนา 386 งบประมาณ 

27,500 บาท

4.44 0.57 88.80 มาก 13 กองการ

เจาหนาที่

2 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน 

ยี่หอ Acer รุน S2740G จํานวน 6 เครื่อง  

ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอ 3 หนา 389  

งบประมาณ 102,000 บาท

4.71 0.39 94.20 มากที่สุด 6 กองการ

เจาหนาที่

3 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบแขวน 

ขนาด 25,150 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง ตาม

ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอ 2 หนา 386 

งบประมาณ 32,400 บาท

4.54 0.41 90.80 มากที่สุด 4 กองการ

เจาหนาที่

4 เครื่องพิมพเลเซอรชนิดขาวดํา ยี่หอ Canon 

รุน LBP 6030 จํานวน 4 เครื่อง ตาม

ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอ 2 หนา 388 

งบประมาณ 10,400 บาท

4.21 0.64 84.20 มาก 4 กองการ

เจาหนาที่

5 เครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสาร

ระดับศูนยบริการ แบบที่ 1 ย่ีหอ HP Pro 

2000-S2 จํานวน 4 เครื่อง ตามขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ขอ 1 หนา 388 งบประมาณ 

66,400 บาท

4.57 0.87 91.40 มากที่สุด 4 กองการ

เจาหนาที่
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ลําดับ

ที่

โครงการ คาเฉลี่ย คา 

S.D.

รอยละ ระดับความ

 พึงพอใจ

จํานวน

(ฉบับ)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ


6 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA / 480 W  

Empow รุน Zir-E-series จํานวน 6 เครื่อง  

ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอ 4 หนา 389 

งบประมาณ 15,000 บาท

4.60 0.49 92.00 มากที่สุด 6 กองการ

เจาหนาที่

7 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง

คอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 

แบบสิทธิการใชงานประเภทติดต้ังมาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม

กฎหมายยี่หอ Microsoft รุน  Windows 10 

Pro Bit (OEM) DVD Package จํานวน 6 ชุด 

ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอ 5 หนา 390 

งบประมาณ 22,800 บาท

4.78 0.40 95.60 มากที่สุด 6 กองการ

เจาหนาที่

8 ตูเหล็กแบบรางเลื่อน สําหรับแฟมแขวน ขนาด

ไมนอยกวา 6 ตู/1 ชุด ย่ีหอ PEEMAC รุน 

PC-1-202 จํานวน 3 ชุด ตามขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ขอ 3 หนา 387 งบประมาณ 

342,000 บาท

4.48 0.48 89.60 มาก 7 กองการ

เจาหนาที่

9 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน (จอ

แสดงภาพไมนอยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน 4 

เครื่อง ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โอนครั้งที่ 2 

ประกาศวันที่ 19 กุมภาพันธ 2564  

งบประมาณ 68,000 บาท

4.43 0.48 88.60 มาก 6 กอง

ยุทธศาสตร

และ

งบประมาณ
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ลําดับ

ที่

โครงการ คาเฉลี่ย คา 

S.D.

รอยละ ระดับความ

 พึงพอใจ

จํานวน

(ฉบับ)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ


10 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 2 

เครื่อง ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 องคการ

บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา โอนครั้งที่ 2 

ประกาศวันที่ 19 กุมภาพันธ 2564  

งบประมาณ 5,000 บาท

4.39 0.86 87.80 มาก 4 กอง

ยุทธศาสตร

และ

งบประมาณ

11 ตูกระจกบานเลื่อน จํานวน 1 ตู ตามขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 หนา 415 ขอ 2 งบประมาณ 

4,500 บาท

3.99 0.29 79.80 มาก 3 กอง

ยุทธศาสตร

และ

งบประมาณ

คาเฉลี่ยความพึงพอใจในยุทธศาสตรที่ 8 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
4.47 0.53 89.40 มาก 63 อบจ.นม.

สรุปผลวิเคราะห :  แผนงานบริหารงานทั่วไป  หมวดคาครุภัณฑ

จากขอมูลโครงการ/รายการที่ใชในการติดตามประเมินผล ฯ แบบสุมโครงการ  จํานวน 11 รายการ

มีกลุมตัวอยางที่กรอกแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น  63 คน  

สรุปพบวา คาเฉลี่ย      เทากับ 4.47  คิดเปนรอยละ 89.40

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา S.D. เทากับ 0.53

ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ  หนวยงานมีครุภัณฑในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสมเพียงพอ ทําใหการ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประชาชนไดรับความพึงพอใจในการไดรับบริการ เพื่อใหการปฏิบัติงานขององคกร

บรรลุวัตถุประสงค มีความคลองตัวในการทํางานและมีครุภัณฑ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ในการปฏิบัติงาน

อยางเพียงพอเหมาะสม ทันสมัย
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ยุทธศาสตรท่ี 8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

ตาราง 39  2.2 แผนงานสาธารณสุข

หมวดคาครุภัณฑ   

ลําดับ

ที่

โครงการ คาเฉลี่ย คา 

S.D.

รอยละ ระดับ

ความ

พึงพอใจ

จํานวน

(ฉบับ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

1 โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 

TV จํานวน 2 เครื่อง ตามบัญชีโอนเงิน

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 โอนครั้งที่ 2 ประกาศวันที่ 19 

กุมภาพันธ 2564 งบประมาณ 39,800 บาท

4.21 0.70 84.20 มาก 48 กอง

สาธารณสุข

2 ตูลําโพงเคลื่อนที่พรอมแอมปในตัว จํานวน 

2 ตู ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  โอนครั้งที่

 2 ประกาศวันที่ 19 กุมภาพันธ 2564 

งบประมาณ 39,800 บาท

4.07 0.68 81.40 มาก 45 กอง

สาธารณสุข

คาเฉลี่ยความพึงพอใจในยุทธศาสตรท่ี 8 

แผนงานสาธารณสุข
    4.14   0.69 82.80 มาก 93 อบจ.นม.

สรุปผลวิเคราะห :  แผนงานสาธารณสุข หมวดคาครุภัณฑ

จากขอมูลโครงการ/รายการที่ใชในการติดตามประเมินผล ฯ แบบสุมโครงการ  จํานวน 2 รายการ

มีกลุมตัวอยางท่ีกรอกแบบสอบถาม รวมท้ังสิ้น 93 คน  พบวา

คาเฉลี่ย      เทากับ 4.14  คิดเปนรอยละ 82.80

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เทากับ 0.69

ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ  ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ  เพื่อใหการปฏิบัติงานขององคกรบรรลุ

วัตถุประสงค มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว  มีความคลองตัวในการทํางานและมีครุภัณฑ อุปกรณ เครื่องมือ

เครื่องใชในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอเหมาะสม 
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3.3 ผลวิเคราะหความพึงพอใจ 

(เงินอุดหนุนทั่วไป)  
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ลําดับ

ที่

โครงการ คาเฉลี่ย คา 

S.D.

รอยละ ระดับ

ความพึง

พอใจ

จํานวน

(ฉบับ)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

1 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2564 โรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร

สวนจังหวัดนครราชสีมา

     3.87 0.61 77.40 มาก 862 สํานัก

การศึกษาฯ

คาเฉลี่ยความพึงพอใจในยุทธศาสตรท่ี 2

 แผนงานการศึกษา

    3.87 0.61 77.40 มาก 862 อบจ.นม.

สรุปผลวิเคราะห :  หมวดคาใชสอย  แผนงานการศึกษา 

(งบเงินอุดหนุนทั่วไป)

จากขอมูลโครงการ/รายการที่ใชในการติดตามประเมินผล ฯ แบบสุมโครงการ  จํานวน 1 รายการ

มีกลุมตัวอยางท่ีกรอกแบบสอบถาม รวมท้ังสิ้น 862  คน  

สรุปพบวา    คาเฉลี่ย       เทากับ 3.87  คิดเปนรอยละ 77.40

                คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D.  เทากับ 0.61

                ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาการศึกษา

ตาราง 40  2.1 แผนงานการศึกษา

หมวดคาใชสอย (เงินอุดหนุนทั่วไป ป 2564)

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ  โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ไดรับการ

สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของทองถิ่น (คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน และคาสงเสริม

พัฒนาการศึกษาและประเมินผล)

ขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการ

- งบประมาณหองสมุดไมควรกําหนดวาตองซื้อหนังสือเพราะเดี๋ยวนี้นักเรียนจะศึกษาออนไลนหนังสือ

หองสมุดแทบจะไมมีคนอาน  ขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อพัสดุอุปกรณในการผลิตสื่อ

ของครูเพิ่มมากขึ้น  งบประมาณพัฒนาแหลงเรียนรูควรนําขนาดของโรงเรียน หรือจํานวนนักเรียนเปนฐาน

ในการจัดโรงเรียนใหญควรไดรับการจัดสรรงบฯที่มากกวาโรงเรียนเล็ก เพราะปริมาณผูที่เขามาใชบริการ

แหลงเรียนรูมีจํานวนที่มากกวา การจัดงบประมาณตองการใหเนนการเรียนการสอนสื่ออุปกรณการสอนที่

ทันสมัย  เอกสารมีจํานวนมากและหลายขั้นตอน มีความซับซอนทั้งเรื่องการขอใชงบประมาณและการ

เบิกจายตามระเบียบพัสดุกวาจะแลวเสร็จแตละขั้นตอนใชเวลานานมาก  
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ลําดับ

ที่

โครงการ คาเฉลี่ย คา 

S.D.

รอยละ ระดับ

ความพึง

พอใจ

จํานวน

(ฉบับ)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

1 โครงการลดตนทุนการเลี้ยงโคขุน จังหวัด

นครราชสีมา จํานวน 32 อําเภอ 32 รุน ระหวาง

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2564

 จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ

 พ.ศ. 2564 สํานักงบประมาณ งบกลาง รายการ

เงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพื่อ

ดําเนินโครงการพัฒนาและเสริมสรางความ

เขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 2 (เงิน

อุดหนุนทั่วไป 

ป 2564)

4.31 0.49 86.20 มาก 1,377 กอง

สวัสดิการ

สังคม

ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาการเกษตร

ตาราง 41 3.2 แผนงานการเกษตร

งบกลาง  รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน (เงินอุดหนุนทั่วไป ป 2564)

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ ผูเขารับการฝกอบรมไดรับโอกาสในการเขาถึงความรูและสามารถนําความรู

ไปประยุกตใชในการลดตนทุนการผลิตอาหารเลี้ยงสัตว (การเลี้ยงโคขุน) ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนํา

ความรูที่ไดไปประกอบอาชีพอิสระและมีทางเลือกในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น ผูเขารับการฝกอบรมสามารถ

สรางงาน สรางรายไดใหกับตนเองและครอบครัว

ขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการ 

1. สถานที่ดีมาก แตอากาศรอนมาก ตองการใหมีพัดลม

2. วิทยากรบรรยายไดชัดเจน

3. สวนใหญตองการใหจัดโครงการแบบนี้อีกทุกปตอเนื่อง เพื่อพัฒนาใหมีความรูใหมๆ

4. ตองการใหภาครัฐสนับสนุนเงินลงทุน

5. ตองการใหหนวยงานปศุสัตวหาตนทุนการผลิต เชน หาโครงการที่มีทุนใหเกษตรกรมาลงทุน

6. ตองการไดวัวมาเลี้ยง เพื่อเปนทุนในการดํารงชีพ เพราะเกษตรไมมีทุน ในการซื้อวัว 

7. ตองการไดพอพันธหรือแมพันธวัวมาตอยอดในการทําอาชีพ จะไดมีรายไดสําหรับดํารงชีพ

8. ตองการมีแหลงเงินทุนหมุนเวียน

9. ตองการใหมีการสงเสริมเลี้ยงโคขุน และหาตลาดใหเกษตรกรดวย

10. สวนใหญตองการวัว เพื่อใหสมาชิกไดเลี้ยง
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ลําดับ

ที่

โครงการ คาเฉลี่ย คา 

S.D.

รอยละ ระดับ

ความพึง

พอใจ

จํานวน

(ฉบับ)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

โครงการโคราชฟลาวเวอรดีไซด ยกระดับพัฒนา

ผลิตภัณฑและอุตสาหกรรมไมดอก 

1. หลักสูตรที่ 1 การผลิตไมดอกคุณภาพ จัดอบรม

 2 รุน วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2564 และวันที่ 

10-12 พฤศจิกายน 2564 ณ บานดินวังนํ้าเขียว 

อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา

2. หลักสูตรที่ 2 ผลิตภัณฑไมดอกแปรรูป 

"ชา เมนูอาหาร เครื่องด่ืมและขนมดอกไมกินได 

และอัตลักษณของทองถิ่นเพ่ือสรางมูลคาเพิ่ม 

อบรม 1 รุน วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2564 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา อําเภอเมือง

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

3. หลักสูตรที่ 3 ผลิตภัณฑไมดอกแปรรูป 

"พวงมาลัยดอกไมสด การจัดทําพวงหรีด และการ

จัดดอกไมสด" อบรม 1 รุน วันที่ 24-26 

พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมสบาย นครราชสีมา

4. หลักสูตรที่ 4 ผลิตภัณฑไมดอกแปรรูป "น้ําปรุง

 น้ําหอม น้ําดอกไมสกัด เครื่องสําอาง" อบรม 1 

รุน วันที่ 30พฤศจิกายน 2564 - วันที่ 2 ธันวาคม

 2564 ณ โรงแรมสบาย นครราชสีมา  จัดสรร

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 สํานักงบประมาณ งบกลาง รายการเงิน

สํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพื่อดําเนิน

โครงการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ

เศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 2 (เงินอุดหนุนทั่วไป 

ป 2564)

2 4.46 0.44 มาก89.20 213 กอง

สวัสดิการ

สังคม
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ลําดับ

ที่

โครงการ คาเฉลี่ย คา 

S.D.

รอยละ ระดับ

ความพึง

พอใจ

จํานวน

(ฉบับ)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

3 โครงการสงเสริมการพัฒนาทักษะการนวดตอก

เสนแบบภูมิปญญาลานนาเพื่อสรางงานสราง

รายไดในชุมชนทองถิ่น จํานวน 7 รุน  ระหวาง

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 

2564 ณ อําเภอเมืองนครราชสีมา อําเภอ

บัวใหญ อําเภอเสิงสาง อําเภอคง อําเภอ

เทพารักษ อําเภอสูงเนิน อําเภอสีคิ้ว จังหวัด

นครราชสีมาจัดสรรงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานัก

งบประมาณ งบกลาง รายการเงินสํารองจาย

เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพื่อดําเนินโครงการ

พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ

เศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 2 (เงินอุดหนุนทั่วไป ป

 2564)

4.81 0.36 96.20 มากที่สุด 243 กอง

สวัสดิการ

สังคม

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ ผูเขารับการอบรมสามารถนําไปเพิ่มรายไดจากการแปรรูปผลิตภัณฑจากไม

ดอก ผูเขารับการฝกอบรมสามารถสรางงาน สรางรายไดใหกับตนเองและครอบครัว

ขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการ 

1. ตองการใหมีโครงการดี ๆ แบบนี้อีก ขอใหมีโครงการทําบายศรีจากใบตอง งานผา และการแปรรูปอาหาร

2. วิทยากรบรรยายไมคอยเขาใจ สับสน 

3. การจัดกลุมใหชัดเจน การสาธิตวัสดุอุปกรณควรมีใหเพียงพอ และเหมาะสม

4. ตองการใหมีการสอนการจัดดอกไมสด และงานพับใบตอง บายศรี หรือดอกไมประดิษฐ

5. ตองการใหมีการอบรมเงินดิจิตอล การลงทุนเล็ก ๆ ตามกําลังที่มี ยกระดับทางการเงินดิจิตอล ไมตองใชเงิน

สดจายจริงเขาถึงชุมชน หมูบาน

6. ตองการใหมีการจัดอบรมในหลักสูตรที่ตอเนื่อง เพื่อนําความรูที่ไดรับไปใชประกอบอาชีพไดจริง โดยเฉพาะ

อบรมเรื่องการตลาด การใช Social media การเปดตลาดสูสากล แนะนําและสนับสนุนเครื่องมือในการผลิต

สินคา การเลือกผูเขารับการอบรมควรเปดกวางกวานี้ จะนํากลุมเดิมขอรับโควตา ควรใหบุคคลทั่วไปไดมีโอกาส

เขารับการอบรม
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ลําดับ

ที่

โครงการ คาเฉลี่ย คา 

S.D.

รอยละ ระดับ

ความพึง

พอใจ

จํานวน

(ฉบับ)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

คาเฉลี่ยความพึงพอใจ แผนงานงบกลาง 

งบกลาง สํารองจาย

4.53 0.43 90.60 มากที่สุด 1,833  อบจ.นม.

สรุปผลวิเคราะหตามแผนงานงบกลาง งบกลาง สํารองจาย

จากขอมูลโครงการที่ใชในการติดตามประเมินผลฯ แบบสุมโครงการตาม

แผนงานงบกลาง (เงินอุดหนุนทั่วไป)                                 จํานวน  3 โครงการ

มีกลุมตัวอยางท่ีกรอกแบบสอบถาม        รวมท้ังสิ้น 1,833   คน

สรุปพบวา     คาเฉลี่ย       เทากับ 4.53   คิดเปนรอยละ 90.60

         คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา S.D. เทากับ 0.43

                 ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ ประชาชนที่เขารวมโครงการ มีความรูมีทักษะ เทคนิค และวิธีการตอกเสน 

อยางถูกตอง และสามารถนําความรูไปปฏิบัติได  ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรูที่ไดไปประกอบอาชีพ

อิสระและมีทางเลือกในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น ผูเขารับการฝกอบรมสามารถสรางงาน สรางรายไดใหกับ

ตนเองและครอบครัว

ขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการ 

1. สวนใหญตองการใหจัดอบรมโครงการแบบนี้อีก ตอเนื่อง

2. ตองการใหมีการจัดอบรมโครงการนี้อีก เพื่อตอยอดความรู

3. ขอขอบคุณที่ใหโอกาสไดเรียนดานการนวดตอกเสน

4. สวนใหญตองการใหศึกษาดูงานจังหวัดเชียงใหม

5. ตองการใหมีโครงการแบบนี้อีกเพื่อนําไปสรางอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

6. ไดรับความรูเกี่ยวกับการนวดตอกเสน และอาหารอรอยมากๆ

7. ตองการใหมีโครงการแบบนี้อีก แตเปนการนวดประคบ 

8. เปนโครงการที่ดีสงเสริมอาชีพและดูแลสุขภาพประชาชน

9. สวนใหญขอขอบคุณวิทยากร ผูจัดโครงการ เจาหนาที่ทุกทาน
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ลําดับที่ โครงการ   คาเฉลี่ย คา S.D. รอยละ ระดับ

ความ 

พึงพอใจ

จํานวน

(ฉบับ)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

1 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนสถาน

สงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณโพธ์ิ

กลาง  จํานวน 10,122,200 บาท    

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –

 2565)  ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสังคม 

 หนา 1597 ลําดับที่ 1  งบประมาณ  

17,732,000  บาท

     4.12 0.45 82.40 มาก 67 กอง

สวัสดิการ

สังคม

คาเฉลี่ยความพึงพอใจในยุทธศาสตรท่ี 4

 แผนงานสังคมสงเคราะห

    4.12 0.45 82.40 มาก 67 อบจ.นม.

สรุปผลวิเคราะห :  หมวดคาใชสอย  แผนงานสังคมสงเคราะห

(งบเงินอุดหนุนทั่วไป)

จากขอมูลโครงการ/รายการที่ใชในการติดตามประเมินผล ฯ แบบสุมโครงการ  จํานวน 1 รายการ

มีกลุมตัวอยางท่ีกรอกแบบสอบถาม รวมท้ังสิ้น 67  คน  

สรุปพบวา    คาเฉลี่ย      เทากับ 4.12  คิดเปนรอยละ 82.40

                คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. เทากับ 0.45

                ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการพัฒนาสังคม

ตาราง 42  2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

หมวดคาใชสอย (เงินอุดหนุนทั่วไป ป 2564)

ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ  

- สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณโพธ์ิกลาง  สามารถดําเนินงานกิจกรรมบริการสาธารณะใหกับ

ผูสูงอายุที่มารับบริการใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
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สวนที่ 4  

สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

************** 
 

1.สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในภาพรวม  

 1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร (ขอมูล ณ 30 กันยายน 2564) 

ตามหนังสือที่ มท 0810.3/ว6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซอมการดำเนินการตาม

แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

- การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให องคกรปกครองสวนทองถิ่น

นำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ที่ดำเนินการในป 2564 มาติดตามประเมินผล และนำแผนพฒันา

ทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) มาใชเปนขอมลูในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  1.1.1 ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดำริ โครงการในแผนพัฒนา จำนวน  129              

โครงการ งบประมาณ 247,462,020 บาท โครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย/ใบโอนงบประมาณ 

จำนวน 13   โครงการ งบประมาณ  6,624,000 บาท 

  1.1.2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา  โครงการในแผนพัฒนา จำนวน 381    โครงการ  

งบประมาณ 716,890,096 บาท โครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย/ใบโอนงบประมาณ จำนวน  165   

โครงการ งบประมาณ 410,332,858 บาท 

  1.1.3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร โครงการในแผนพัฒนา จำนวน 19  โครงการ   

งบประมาณ 111,040,710 บาท โครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย/ใบโอนงบประมาณ จำนวน 3 

โครงการ งบประมาณ - บาท 

  1.1.4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม โครงการในแผนพัฒนา จำนวน 80  โครงการ   

งบประมาณ  172,035,310 บาท โครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย/ใบโอนงบประมาณ จำนวน 39  

โครงการ งบประมาณ 13,494,745 บาท 

  1.1.5 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข โครงการในแผนพัฒนา จำนวน 35  โครงการ   

งบประมาณ 93,140,590 บาท โครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย/ใบโอนงบประมาณ จำนวน 16 

โครงการ งบประมาณ 1,328,026 บาท 

  1.1.6 ยุทธศาสตรดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน โครงการในแผนพัฒนา จำนวน 2,191 

โครงการ  งบประมาณ 9,729,658,906 บาท  โครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย/ใบโอนงบประมาณ 

จำนวน   256 โครงการ งบประมาณ  458,509,658 บาท 

  1.1.7 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา โครงการ

ในแผนพัฒนา จำนวน 28 โครงการ งบประมาณ 83,000,000 บาท โครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ

รายจาย/ใบโอนงบประมาณ จำนวน 7 โครงการ งบประมาณ 466,500 บาท 
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  1.1.8 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี โครงการในแผนพัฒนา จำนวน  67          

โครงการ งบประมาณ 313,635,533 บาท  โครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย/ใบโอนงบประมาณ 

จำนวน  18  โครงการ งบประมาณ  674,979 บาท       

  1.1.9 ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โครงการในแผนพัฒนา 

จำนวน 6  โครงการ  งบประมาณ 26,540,040 บาท โครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย/ใบโอน

งบประมาณ จำนวน  6 โครงการ งบประมาณ  688,440 บาท       

          1.1.10 ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม โครงการใน

แผนพัฒนา จำนวน  19 โครงการ งบประมาณ 29,097,945 บาท  โครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย/

ใบโอนงบประมาณ จำนวน 12  โครงการ งบประมาณ 862,675 บาท    

 1.2 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

 1.ปญหาความตองการของประชาชนจังหวัดนครราชสีมา  จากเวทีประชาคม ไดจัดเรียงปญหาความ

ตองการไวภายใตยุทธศาสตรการพัฒนา ดังนี้  

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. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม รอยละ 2 

 9. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา   รอยละ 1 

 10. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ไมมีความคิดเห็น 

 สงผลใหองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ไดดำเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาตาม 

ความตองการเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน  โดยบรรจุแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหาร

สวนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2561-2565)  สำหรับในปงบประมาณ 2564  ปญหาดานความตองการของ

ประชาชนไดบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น  ที่ เปนภารกิจ และอำนาจหนาที่ที่องคการบริหารสวนจังหวัด

นครราชสีมาดำเนินการได  ดังนี้ 

 1. ยุทธศาสตรที่ 6  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  จำนวน 2,191 โครงการ  งบประมาณ 

9,729,658,906 บาท 

 2. ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาการเกษตร  จำนวน 19  โครงการ   งบประมาณ 111,040,710 บาท 

 3. ยุทธศาสตรที่ 1 การสานตอแนวทางพระราชดำร ิจำนวน  129  โครงการ งบประมาณ 

247,462,020 บาท 
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 4. ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาสังคม  จำนวน 80  โครงการ   งบประมาณ  172,035,310 บาท

 5. ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการพัฒนาสาธารณสุข  จำนวน 35  โครงการ   งบประมาณ 93,140,590 บาท 

6. ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วฒันธรรมประเพณี และกีฬา  

จำนวน 28 โครงการ งบประมาณ 83,000,000 บาท 

7. ยุทธศาสตรที่ 8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี จำนวน  67 โครงการ งบประมาณ 

313,635,533 บาท 

8. ยุทธศาสตรที่ 10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดลอม  จำนวน  19 โครงการ 

งบประมาณ 29,097,945 บาท 

9. ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนาการศึกษา จำนวน 381  โครงการ  งบประมาณ 716,890,096 บาท 

10. ยุทธศาสตรที่ 9 ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  จำนวน 6  โครงการ  

งบประมาณ 26,540,040 บาท 

ความสำเร็จในการพัฒนาทองถิ่น  ซึ่งไดดำเนินโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหาร

สวนจังหวัดนครราชสีมา  สอดคลองปญหาความตองการของประชาชนจังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งองคการบริหาร

สวนจังหวัดนครราชสีมา  ไดกำหนดยุทธศาสตรและจัดทำโครงการมีวัตถุประสงคเพื่อตอบสนองความตองการ  

หรือแกปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่      โดยครอบคลุมทุกภารกิจตามอำนาจหนาที่

พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และฉบับแกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ.2542 และฉบับแกไขเพิ่มเติม  และกฎหมาย ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  

โครงการพัฒนาไดมีการกำหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน  โครงการหนึ่ง ๆ    อาจมีมากกวาหนึ่งวัตถุประสงคก็ได  

โครงการพัฒนาสามารถนำไปปฏิบัติได  ซึ่งแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  

สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดทั้ง 5 ยุทธศาสตร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่น เชื่อมตอและเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน  เปาหมายมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 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 
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โครงการมีลักษณะหรอืสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไปสู Value-Based Economy 

หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ดังนี้ 

(1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคาโภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม  

(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิด

สรางสรรค และนวัตกรรม  

(3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น  

รวมถึงโครงการที่เติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการ

วิจัยและพัฒนาแลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 

วัฒนธรรม ฯลฯ โครงการในแตละยุทธศาสตรสามารถติดตามและประเมินผลได  โดยการกำหนดตัวชี้วัดใน

แผนพัฒนาทองถิ่น  โครงการพัฒนากำหนดขึ้นจากขอมูลที่เปนจริง  และไดรับการวิเคราะหอยางรอบคอบ  

ไดรับการสนับสนุนดานทรัพยากร  และการบริหารอยางเหมาะสม  มีการกำหนดจุดเริ่มตน และจุดสิ้นสุดของ

กิจกรรม  มีการกำหนดระยะเวลาแนนอนวาเริ่มตนเมื่อไร และสิ้นสุดเมื่อไร ตามแผนการดำเนินงาน ประจำป 

พ.ศ.2564 กำหนดพื้นที่ดำเนินการในเขตจังหวัดนครราชสีมา  มีหนวยงานรับผิดชอบชัดเจน  ทั้ง 10 หนวยงาน  

รายละเอียดของโครงการสอดคลอง และสัมพันธกัน  วัตถุประสงคของโครงการ  สอดคลองกับหลักการและ

เหตุผล  การกำหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดความสำเร็จของโครงการได  โครงการภายใตยุทธศาสตรทั้ง 10 

ยุทธศาสตร จากการติดตามและประเมินผล  พบวาโครงการภายใตยุทธศาสตรการพัฒนา  มีความคุมคา         

มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  บรรลุวัตถุประสงคของโครงการ  ตอบสนองตอวิสัยทัศนและยุทธศาสตรการ

พัฒนา    ทำใหมีการขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นอยางเปนรูปธรรม เพื่อประโยชนสุขของประชาชนในทองถิ่น

อยางยั่งยืน 

1.3 ผลสำเร็จที่วัดได   

 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ไดกำหนดตัวชี้วัด : KPIs (Key Performance Indicators)   

ที่สามารถวัดได  (Measurable) มิติตัวชี้วัดผลลัพธ   วัดจากคุณภาพที่ไดรับ (Quality)   ตัวช้ีวัดความสำเร็จของ 

โครงการ คือจำนวน/รอยละความพึงพอใจของกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ/กิจกรรม  ที่วัดไดจริงจาก

กลุมเปาหมายผูตอบแบบประเมินในโครงการพัฒนาทองถิ่นทั้ง 10 ยุทธศาสตร  จากการประเมินผลสำเร็จของ

โครงการ  พบวาบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ  ภายใตยุทธศาสตรองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา     

มีขอสังเกตประเด็นปญหา อุปสรรคในภาพรวม รายยุทธศาสตร และขอเสนอแนะการแกไข โดยสรุปดังนี้ 
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2.) สรุปผลปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

สรุปขอสังเกต และขอเสนอแนะ 

ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการพัฒนาการศึกษา 

ขอสังเกต 

1. สถานที่จัดอบรมไมมีความพรอม เชน ขนาดของหองประชุมไมเหมาะสมกับผูเขารับการอบรม  

2. จำนวนวัน และเวลาดำเนินการโครงการไมมีความเหมาะสม  

3. โตะ เกาอี้  ที่ ใชในการจัดอบรม ตองการใหจัดหองประชุมแบบมีโตะสามารถจดบันทึกเนื้อหา

รายละเอียดของโครงการได 

4. ดานวิทยากรที่มาบรรยายใหความรู โครงการที่ตองใหความรูเกี่ยวกับเนื้อหา ควรจัดหาเอกสาร

ประกอบการบรรยายใหผูเขารับการอบรมดวย 

ขอเสนอแนะ  

1. การจัดอบรมโครงการควรตองคำนึงถึงสถานที่อบรมใหเพียงพอตอผูเขารับการอบรม โดยเฉพาะการ

อบรมโครงการที่มีรายละเอียด เนื้อหา และกิจกรรม จะตองคำนึงถึงสถานที่ในการดำเนินการโครงการ เชน โตะ 

เกาอี้ บริเวณสถานที่ที่ดำเนินการใชทำกิจกรรม ควรใหมีความพรอมทุก ๆ ดาน  

2. ควรจัดใหมีจำนวนวันการอบรมเพิ่มเติมอีก และติดตามประเมินผลของผูเขารวมอบรม รวมทั้งจัด

หลักสูตรตอเนื่อง   

3. ควรจัดหาวิทยากรที่มีความรู ความสามารถใหตรงกับเนื้อหาที่จัดอบรม จะทำใหผูเขารับการอบรม

ไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่อบรมอยางละเอียด  

ยุทธศาสตรท่ี 4  ดานการพัฒนาสังคม 

ขอสังเกต 

1. ทักษะพื้นฐานของผูสูงอายุในแตละบุคคลตางกัน การดำเนินกิจกรรมตาง ๆ กอใหเกิดปญหาตอ

โครงการจัดอบรมฯ เกี่ยวกับผูพิการ และผูสูงอายุ ประจำปงบประมาณ 2564 

2. ดานสถานที่และการอำนวยความสะดวก ของสถานที่อบรม ยังขาดอุปกรณอำนวยความสะดวก 

3. ผูเขารับการอบรมเกิดความเบื่อหนาย ไมใหความสนใจเทาที่ควร 

ขอเสนอแนะ  

1. การจัดอบรมโครงการ ที่มีผูพิการ และผูสูงอายุ ควรศึกษาในดานการเตรียมความพรอมของคนพิการ 

และผูสูงอายุ ซึ่งเปนงานที่ตองบูรณาการรวมกัน หลายภาคสวน ตั้งแตผูจัดอบรม และผูเขารับการอบรม โดยจัด

หลักสูตรการฝกอบรมใหตรงกับความตองการของผูพิการ และผูสูงอายุ 

2. ผูดำเนินโครงการอบรม ควรคำนึงถึงสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เรื่องหองน้ำ ทางลาดข้ึน-ลง ลิฟท

เรื่องที่พัก ปายบอกตำแหนงตาง ๆ สำหรับคนพิการ และผูสูงอายุ ที่เขารวมโครงการอบรม 

3. จัดใหมีกิจกรรมพบปะสังสรรค เชน ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน ใหมีการประกวดสุขภาพ มีการ

แขงขันกับเกณฑเพื่อเปนแรงกระตุนใหตองการพัฒนาตน 
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ยุทธศาสตรท่ี 5  ดานการพัฒนาสาธารณสุข 

ขอสังเกต 

1. อุปกรณในการออกกำลังกายที่ใชประกอบกิจกรรมไมเพียงพอและไมไดมาตรฐาน ในการรณรงคออก

กำลังกายของบุคลากร 

2. ดานการประสานงานของผูจัดทำโครงการมีปญหา อุปสรรค การทำงานมีความลาชา และเจาหนาที่

ประสานงานโครงการไมไดใสใจผูมาเขารวมโครงการเทาที่ควร 

3. ดานงบประมาณโครงการเกี่ยวกับดานการพัฒนาสาธารณสุข เปนโครงการที่ตองดำเนินการจัดทำ

เรงดวน การเบิกจายงบประมาณลาชาทำใหการดำเนินการโครงการตาง ๆ ลาชาไปดวย 

ขอเสนอแนะ 

1. ในการดำเนินการโครงการเกี่ยวกับดานการพัฒนาสาธารณสุข ผูบริหารตองใหความสำคัญในการ

จัดสรรงบประมาณในการจัดหาอุปกรณในการออกกำลังกาย หรือใหจัดทำหอง Fitnees ใหบุคลากรออกกำลัง

กาย 

2. จัดประชุมคณะทำงานในสวนที่รับผดิชอบกิจกรรมในแตละดาน เพื่อใหการประสานงานหรือบุคลากร

มีความเพียงพอตอจำนวนผูเขารวมโครงการ  

ยุทธศาสตรท่ี 6  ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

ขอสังเกต 

1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานถูกจำกัดดวยงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรในแตละป 

2. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานดำเนินการลาชา ไมดำเนินการใหแลวเสร็จในปงบประมาณนั้น ๆ 

3. โครงการบางโครงการที่ไดรับการอนุมัติงบประมาณแลว แตยังไมดำเนินการ อาจกอใหเกิดความ

เสียหาย และประชาชนไมไดรับประโยชนอยางทั่วถึง 

ขอเสนอแนะ  

1. โครงการตาง ๆ ควรจัดสรรงบประมาณใหเพยีงพอ เพื่อใหเกิดประโยชนกับประชาชนสวนใหญและให

เกิดความคุมคาตองบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

2. กำชับใหหนวยงานเจาของงบประมาณ ดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ใหเปนไปตามแผน

ดำเนินงานที่ไดกำหนดไว 

3. ในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ควรบรรจุโครงการที่มี 

ความสำคัญและจำเปนที่ตองดำเนินการ ควรจัดเรียงลำดับความสำคัญ และใหผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดทำ 

แผนพัฒนาทองถิ่น มองการพัฒนาในภาพรวม เพื่อใหเกิดประโยชนกับประชาชนสวนใหญและตองสอดคลองกับ

วงเงินงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาที่สามารถอนุมัติงบประมาณใหดำเนินการได 
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ยุทธศาสตรท่ี 8  ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี

ขอสังเกต 

1. จำนวนวัน และเวลาจัดโครงการอบรมไมเหมาะสม เพราะบางโครงการอบรมที่ตองมีเนื้อหา           

มีรายละเอียดคอนขางมาก และมีขอกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของตองปฏิบัติใหความรูกับบุคลากรในสังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  

2. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแตละปยังไมคำนึงถึงความเหมาะสม และความ

เปนไปไดเทาที่ควร ทำใหแผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก แตนำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัตินอย 

สงผลใหรอยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยูในเกณฑที่ต่ำ 

3. ความพรอมของเอกสารและรายละเอียดตองใหที่ประชุมพิจารณา  ขอมูลที่ดำเนินการจัดประชุม

พิจารณาไมมีความพรอม 

ขอเสนอแนะ 

1. โครงการอบรมที่เน้ือหามรีายละเอียดคอนขางมาก และมีขบวนการที่ตองปฏิบัติใหความรูกับบคุลากร

ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาโดยตรง ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรมอยางนอยเปนจำนวน   

2-3 วัน เพื่อที่ผูเขาอบรมจะไดรับความรูในรายละเอียด และถูกตอง 

2. ควรจัดใหมีการประชุมสรางความรู ความเขาใจ แกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการจัดทำแผนพัฒนา การ

จัดทำงบประมาณ การจัดทำแผนการดำเนินงาน และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อใหเปนไปใน

แนวทางเดียวกันและมีความถูกตอง ตามหลักวิชาการการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

3. การอบรมที่มีขอมูลหรือรายละเอียดที่ตองพิจารณา หรือขอมติในที่ประชุม ควรจัดสงเอกสาร

รายละเอียดเอกสารของโครงการกอนมีการประชุม เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดมีเวลาศึกษารายละเอียดใน

เอกสารดังกลาว 

ยุทธศาสตรท่ี 9  ดานการรักษาปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ขอสังเกต 

1. ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือที่ใชสำหรับจัดทำกิจกรรมอบรม 

2. สถานที่ฝกซอม และสภาพอากาศไมเอื้อตอการดำเนินกิจกรรม 

3. การจัดอบรมใหความรูยังไมไดรับความสนับสนุนของหนวยงานอื่น ๆ  ไมมีการปฏิบัติใหเห็นใหชัด เชน 

ตำรวจ ไฟฟา 

ขอเสนอแนะ 

1. ครู และนักเรียน รวมทั้งหนวยงานตาง ๆ ใหความรวมมือในการซอมแผนปองกันและระงับอัคคีภัยใน

ครั้งนี้ดีมาก  

          2. ในสภาวะสภาพอากาศที่รอน การจัดทำกิจกรรมควรคำนึงถึงผูเขารับการอบรม เชน นักเรียน ครู และ

บุคลากรดานการศึกษา ควรมีการกำหนดปายอำนวยการ ปายจุดรวมพล ปายหนวยพยาบาล ที่สามารถมองเห็น

ไดอยางชัดเจน  

3. ในการทำโครงการครั้งตอไป ควรมีการบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ใหมากขึ้น เพื่อให

การซอมแผนฯ มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 
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ยุทธศาสตรท่ี 10  ดานการรักษาปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ขอสังเกต 

1. สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย พบวาบริเวณใกลเคียงมีบานเรือนของประชาชน ซึ่งวิธีการกำจัดขยะมูล

ฝอยบางครั้งทำใหขยะมูลฝอยบางสวนปลิวออกนอกพื้นที่ และกอใหเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนที่อาศัยอยู

บริเวณใกลเคียง  

 2. องคความรูในวิธีคัดแยกขยะมูลฝอยที่มีสารมีพิษปนเปอน และไมมีสารมีพิษ ใหมีความปลอดภัยตอ

ตนเองและผูอื่น  

ขอเสนอแนะ  

1. สรรหาบุคลากรที่รับผิดชอบในการกำจัดขยะมูลฝอยใหเหมาะสม และเพิ่มศักยภาพในการทำงาน

ใหแกบุคลากร เชน การฝกอบรมใหความรูในการจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้ง วางแผนงานในการบริหาร จัดการ

เครื่องจักรกล อุปกรณ ที่มีอยูอยางจำกัดดวย  

2. ควรมีการตรวจวัดคุณภาพสิ่ งแวดลอมภายในสถานที่ กำจัดขยะมูลฝอย และดำเนินการ 

ประชาสัมพันธใหกับประชาชนเขาถึงขอมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมในชองทางตาง ๆ 

สรุปขอเสนอแนะคณะกรรมการติดตามประเมินแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

                จากการออกติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการพฒันาขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา มีขอเสนอแนะ

วา  ตองดำเนินการงานโครงการพัฒนายุทธศาสตรตาง ๆ พรอมทั้งการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามแผน

ดำเนินงาน หรือปฏิทินการดำเนินงานตามรายไตรมาสที่ ไดกำหนดไว เพื่อใหทันกับระยะเวลาภายใน

ปงบประมาณ ควรเรงรัดใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาใหแลว

เสร็จทันตามกำหนดในแตละไตรมาส โดยมีตัวช้ีวัดของโครงการเปนรูปธรรม สามารถวัดไดและประเมินผลได

อยางแทจริง 

      องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ควรมีการสงเสริม สนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวาง 

กลุมบุคคลภายนอกองคกร เชน กลุมประชาชน กลุมรัฐวิสาหกิจ กลุมอาชีพ และกลุมผูดอยโอกาส ฯลฯ  ใน

จังหวัดนครราชสีมา ที่กระจายตัวอยูในอำเภอตาง ๆ รวมทั้งการประชาสัมพันธผลการดำเนินโครงการในแตละ

พื้นที่ใหประชาชนไดทราบอยางทั่วถึง และใหมีความเขาใจบทบาท หนาที่ และภารกิจขององคการบริหารสวน

จังหวัดนครราชสีมาอยางถองแท เพื่อสรางกระบวนการความรวมมือการบูรณาการทำงานรวมกัน การเรียนรูเพื่อ

การพัฒนารวมกันระหวางภาคประชาชนกับภาครัฐที่นำไปสูการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา โดยสามารถ

ตอบสนองความตองการ การแกไขปญหาในจังหวัดนครราชสีมาไดอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต เพื่อประโยชนสุข

ของประชาชนทุกภาคสวนเปนสำคัญ 
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3.) ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต   

 จากการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ  ตามรายยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวน

จังหวัดนครราชสีมา  ที่ฝายตรวจติดตามและประเมินผลจากโครงการพัฒนาตาง ๆ หากจะไดผลการประเมินที่มี

ประสิทธิภาพ  โครงการพัฒนาตองเปนลักษณะโครงการที่ดี ดังนี้   

 1. สามารถตอบสนองความตองการ  หรือแกปญหาของประชาชน  และเปนไปตามภารกิจ หนาที่ของ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

 2. มีการกำหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน  วัดผลได ปฏิบัติได โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีมากกวาหนึ่ง

วัตถุประสงคก็ได 

 3. สามารถนำไปปฏิบัติได  โดยสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของชาติ  ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด  

ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาจังหวัด  และแผนพัฒนาทองถิ่นของ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

 4. โครงการตองกำหนดขึ้น  จากขอมูลที่เปนจริง  และเปนขอมูลที่ไดรับการวิเคราะหอยางรอบคอบ 

 5. โครงการตองไดรับการสนับสนุนในดานทรัพยากร  และการบริหารอยางเหมาะสม 

 6. โครงการตองมีการกำหนดจุดเริ่มตน และจุดสิ้นสุดของกิจกรรม  มีการกำหนดระยะเวลาแนนอนวา

เริ่มตนเมื่อไร และสิ้นสุดเมื่อใด 

 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 

      โครงการอะไร    ชื่อโครงการ 

      ทำไมตองริเริ่มโครงการ   หลักการและเหตุผล 

      ทำเพื่ออะไร    วัตถุประสงค 

      ปริมาณที่จะทำอยางไร   เปาหมาย 
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      ทำอยางไร    วิธี ดำเนินการ 

      จะทำเมื่อไร  นานแคไหน   ระยะเวลาดำเนินการ 

      ใชทรัพยากรเทาไร และไดมาจากไหน งบประมาณ แหลงที่มา 

      ใครทำ     ผูรับผิดชอบโครงการ 

      บรรลุวัตถุประสงคหรือไม   การประเมินผล 

      เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ  แลวจะไดอะไร ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
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สวนที่ 5 

สรุปการประเมินแผนยุทธศาสตรการพัฒนา             

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

(พ.ศ.2561-2565)  

ประจำปงบประมาณ 2564 
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ตาราง 43  สรุปการพฒันาภาพรวมยทุธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัดนครราชสีมา               

(พ.ศ.2561-2565)  จำนวน 305 แหง จากองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมด  333  แหง 

โครงการที่อยูในแผนพัฒนาที่อนุมัตเิปนงบประมาณดำเนินการ ในปงบประมาณ 2564 

 

ที่ ยุทธศาสตร 
จำนวน อปท. ที่

ดำเนินการ(แหง) 

จำนวน    

(โครงการ) 

เงินงบประมาณ                              

(บาท) 

1 การสานตอแนวทางพระราชดำร ิ 49 83 11,957,106.24 

2 การพัฒนาการศึกษา 149 955 868,108,468.61 

3 การพัฒนาการเกษตร 85 190 48,284,160.04 

4 การพัฒนาสังคม 237 1,778 2,534,945,465.18 

5 การพัฒนาสาธารณสุข 148 637 71,955,506.90 

6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 236 2,803 1,019,405,165.82 

7 การทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม 

ประเพณี และกีฬา 

141 502 161,852,393.50 

8 การบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี 257 1,406 468,498,371.47 

9 การรกัษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

136 289 46,526,183.89 

10 การอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

149 373 88,606,473.62 

รวม 9,016 5,320,139,295.27 

ขอมูลอางอิง จากขอมูล E-plan เมนู รายงาน  ขอ 6  รายงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย                

วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 305 แหง                          

จากองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมด  333  แหง ปงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
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แผนภูมิ 3 แสดงงบประมาณที่ใชในยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัด

นครราชสีมา ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

 

 

แผนภูมิ 4  แสดงโครงการที่ใชในยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด

นครราชสีมา ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

 

 

 

ยทุธศาสตร์ที� 1 = 0.22%

ยทุธศาสตร์ที� 2 = 16.32%

ยทุธศาสตร์ที� 3 = 0.91%

ยทุธศาสตร์ที� 4 = 47.65%ยทุธศาสตร์ที� 5 = 1.35%

ยทุธศาสตร์ที� 6 = 19.16%

ยทุธศาสตร์ที� 7 = 3.04%

ยทุธศาสตร์ที� 8 = 8.81%
ยทุธศาสตร์ที� 9 = 0.87%

ยทุธศาสตร์ที� 10 = 1.67%

ยทุธศาสตร์ที� 1 = 0.22%

ยทุธศาสตร์ที� 2 = 16.32%

ยทุธศาสตร์ที� 3 = 0.91%

ยทุธศาสตร์ที� 4 = 47.65%

ยทุธศาสตร์ที� 5 = 1.35%

ยทุธศาสตร์ที� 6 = 19.16%

ยทุธศาสตร์ที� 7 = 3.04%

ยทุธศาสตร์ที� 8 = 8.81%

ยทุธศาสตร์ที� 9 = 0.87%

ยทุธศาสตร์ที� 10 = 1.67%

ยทุธศาสตร์ที� 1 = 0.92%

ยทุธศาสตร์ที� 2 = 10.59%

ยทุธศาสตร์ที� 3 = 2.11%

ยทุธศาสตร์ที� 4 =19.72%

ยทุธศาสตร์ที� 5 = 7.07%
ยทุธศาสตร์ที� 6 = 31.09%

ยทุธศาสตร์ที� 7 = 5.57%

ยทุธศาสตร์ที� 8 = 15.59%

ยทุธศาสตร์ที� 9 = 3.20%
ยทุธศาสตร์ที� 10 = 4.14%

ยทุธศาสตร์ที� 1 = 0.92%

ยทุธศาสตร์ที� 2 = 10.59%

ยทุธศาสตร์ที� 3 = 2.11%

ยทุธศาสตร์ที� 4 =19.72%

ยทุธศาสตร์ที� 5 = 7.07%

ยทุธศาสตร์ที� 6 = 31.09%

ยทุธศาสตร์ที� 7 = 5.57%

ยทุธศาสตร์ที� 8 = 15.59%

ยทุธศาสตร์ที� 9 = 3.20%

ยทุธศาสตร์ที� 10 = 4.14%
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จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดนครราชสีมา                 

จากขอมูล E –plan ขอมูลทองถิ่นในระบบ จำนวน 305 แหง จากองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมด                      

333 แหง คิดเปนรอยละ  91.59  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา จากการวิเคราะห

โครงการในการพัฒนาทองถิ่น โดยใชกรอบยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา เปนกรอบ

ในการกำหนดโครงการบรรจุเขายุทธศาสตร บางทองถิ่น จะมีกรอบการพัฒนาที่มียุทธศาสตรเหมือนกับ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา บางแหงจะมียุทธศาสตรในการพัฒนาทองถิ่นเปนของตนเอง ดังนั้น 

การวิเคราะหโครงการ เพื่อสรุปเขาเปนยุทธศาสตรใดยุทธศาสตรหนึ่ง จะตองพิจารณาวา โครงการใน

ยุทธศาสตรนั้น มีน้ำหนัก รายละเอียดโครงการเขายุทธศาสตรใดมากที่สุด  อยางเชน ยุทธศาสตรการพัฒนา

แหลงน้ำ จัดใหอยูในยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดำริ ยุทธศาสตรการบริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพ จัดใหอยูในยุทธศาสตรการบรหิารจัดการบานเมืองที่ดี ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสวัสดิการสงัคม 

จัดใหอยูในยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม ยุทธศาสตรสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม ยุทธศาสตรนันทนาการ

หรือกีฬา จัดใหอยูในยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจหรือเศรษฐกิจพอเพียง จัดใหอยูในยุทธศาสตรสังคมหรือยุทธศาสตรการ

พัฒนาการเกษตร เปนตน 

 จากขอมูลขางตน ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด

นครราชสีมา มีจำนวนโครงการพัฒนาที่มีจำนวนโครงการมากที่สุด ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน                            

จำนวน 2,803 โครงการ จำนวนงบประมาณที่ ใชในการพัฒนาดานการพัฒนาสังคมมากที่ สุด คือ 

2,534,945,465.18บาท จะเห็นวางบประมาณเกี่ยวกับการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา สวนใหญเปนการ

ดำเนินโครงการพัฒนาดานสังคม 
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สรุปผลการการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยใชขอมูลกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

10 ยุทธศาสตร   ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564  จำนวน 305 แหง จากองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมด                      

333 แหงในจังหวัดนครราชสีมา (ขอมูลจากระบบ E-plan)  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดำริ โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ที่ดำเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาการสานตอแนวทางพระราชดำริ 

หรือยุทธศาสตรที่มีโครงการที่ใกลเคียงกับยุทธศาสตรนี้ มีจำนวน 49 แหง ดำเนินโครงการในปงบประมาณ 

พ.ศ.2564  จำนวน 83 โครงการ การดำเนินโครงการใชงบประมาณ 11,957,106.24 บาท จากโครงการพัฒนา

ที่ดำเนินการทั้ งหมด 9,016 โครงการ ใชงบประมาณดำเนินการทั้ งสิ้ น 5,320,139,295.27 บาท                    

คิดเปนรอยละ 0.92  ของโครงการทั้งหมด คิดเปนรอยละ 0.22 ของงบประมาณที่ดำเนินโครงการพัฒนาใน

ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดำริ 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

จังหวัดนครราชสีมา ที่ดำเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา หรือยุทธศาสตรที่มีโครงการที่

ใกลเคียงกับยุทธศาสตรนี้ มีจำนวน 149 แหง ดำเนินโครงการในปงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 955

โครงการ การดำเนินโครงการใชงบประมาณ 868,108,468.61 บาท จากโครงการพัฒนาที่ดำเนินการทั้งหมด 

9,016 โครงการ ใชงบประมาณดำเนินการทั้ งสิ้น 5,320,139,295.27  บาท คิดเปนรอยละ 10.59                   

ของโครงการทั้งหมด คิดเปนรอยละ 16.32 ของงบประมาณที่ดำเนินโครงการพัฒนาในยุทธศาสตรการพัฒนา

การศึกษา 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

จังหวัดนครราชสีมา ที่ดำเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร หรือยุทธศาสตรที่มี

โครงการที่ใกลเคียงกับยุทธศาสตรนี้ มีจำนวน 85 แหง ดำเนินโครงการในปงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 

190 โครงการ การดำเนินโครงการใชงบประมาณ 48,284,160.04 บาท จากโครงการพัฒนาที่ดำเนินการ

ทั้งหมด 9,016 โครงการ ใชงบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 5,320,139,295.27  บาท คิดเปนรอยละ 2.11                  

ของโครงการทั้งหมด คิดเปนรอยละ 0.91 ของงบประมาณที่ดำเนินโครงการพัฒนาในยุทธศาสตรการ

พัฒนาการเกษตร 
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด

นครราชสีมา ที่ดำเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม หรือยุทธศาสตรที่มีโครงการที่ใกลเคียงกับ

ยุทธศาสตรนี้ มีจำนวน 237 แหง ดำเนินโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1,778 โครงการ การ

ดำเนินโครงการใชงบประมาณ 2,534,945,465.18 บาท จากโครงการพัฒนาที่ดำเนินการทั้งหมด 9,016 

โครงการ ใชงบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 5,320,139,295.27  บาท คิดเปนรอยละ 19.72 ของโครงการ

ทั้งหมด คิดเปนรอยละ 47.65 ของงบประมาณที่ดำเนินโครงการพัฒนาในยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

จังหวัดนครราชสีมา ที่ดำเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข หรือยุทธศาสตรที่มีโครงการที่

ใกลเคียงกับยุทธศาสตรนี้ มีจำนวน 148 แหง ดำเนินโครงการในปงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 637 

โครงการ การดำเนินโครงการใชงบประมาณ 71,955,506.90 บาท จากโครงการพัฒนาที่ดำเนินการทั้งหมด 

9,016 โครงการ ใชงบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 5,320,139,295.27 บาท คิดเปนรอยละ 7.07 ของโครงการ

ทั้งหมด คิดเปนรอยละ 1.35 ของงบประมาณที่ดำเนินการพัฒนาในยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในจังหวัดนครราชสีมา ที่ดำเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน หรือยุทธศาสตรที่มี

โครงการที่ใกลเคียงกับยุทธศาสตรนี้ มีจำนวน 236 แหง ดำเนินโครงการในปงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 

2,803 โครงการ การดำเนินโครงการใชงบประมาณ 1,019,405,165.82 บาท จากโครงการพัฒนาที่ดำเนินการ

ทั้งหมด 9,016 โครงการ ใชงบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 5,320,139,295.27  บาท คิดเปนรอยละ 31.09  

ของโครงการทั้งหมด คิดเปนรอยละ 19.16 ของงบประมาณที่ดำเนินการพัฒนาในยุทธศาสตรการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา โครงการพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ที่ดำเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน หรือยุทธศาสตรที่มีโครงการที่ใกลเคียงกับยุทธศาสตรนี้ มีจำนวน 141 แหง ดำเนินโครงการ

ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 502 โครงการ การดำเนินโครงการใชงบประมาณ 161,852,393.50 บาท  

จากโครงการพัฒนาที่ดำเนินการทั้งหมด 9,016 โครงการ ใชงบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 5,320,139,295.27 

บาท คิดเปนรอยละ 5.57 ของโครงการทั้งหมด คิดเปนรอยละ 3.04 ของงบประมาณที่ดำเนินการพัฒนาใน

ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา  
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8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี โครงพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

จังหวัดนครราชสีมา ที่ดำเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี หรือยุทธศาสตรที่มี

โครงการที่ใกลเคียงกับยุทธศาสตรนี้ มีจำนวน 257 แหง ดำเนินโครงการในปงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 

1,406 โครงการ การดำเนินโครงการใชงบประมาณ 468,498,371.47 บาท จากโครงการที่ดำเนินการทั้งหมด 

9,016 โครงการ ใชงบประมาณดำเนินการทั้ งสิ้น 5,320,139,295.27  บาท  คิดเปนรอยละ 15.59                  

ของโครงการทั้งหมด คิดเปนรอยละ 8.81 ของงบประมาณที่ดำเนินการพัฒนาในยุทธศาสตรการบริหารจัดการ

บานเมืองที่ดี  

9. ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โครงการพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ที่ดำเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน หรือยุทธศาสตรที่มีโครงการที่ใกลเคียงกับยุทธศาสตรนี้ มีจำนวน 136 แหง ดำเนินโครงการ

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 289 โครงการ การดำเนินโครงการใชงบประมาณ 46,526,183.89 บาท 

จากโครงการพัฒนาที่ดำเนินการทั้งหมด 9,016 โครงการ ใชงบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 5,320,139,295.27 

บาท คิดเปนรอยละ 3.20 ของโครงการทั้งหมด คิดเปนรอยละ 0.87 ของงบประมาณที่ดำเนินโครงการพัฒนา

ในยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

10. ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โครงการพัฒนาขององคกร

ปกครองทองถิ่นสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ดำเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือยุทธศาสตรที่มีโครงการที่ใกลเคียงกับยุทธศาสตรนี้ มีจำนวน 149 

แหง ดำเนินโครงการในปงบประมาณ พ.ศ.2564  จำนวน 373 โครงการ การดำเนินโครงการใชงบประมาณ 

88,606,473.62 บาท จากโครงการพัฒนาที่ดำเนินการทั้งหมด 9,016 โครงการ ใชงบประมาณดำเนินการ

ทั้ งสิ้น 5,320,139,295.27  บาท คิดเปนรอยละ 4.14 ของโครงการทั้ งหมด คิดเปน รอยละ 1.67                           

ของงบประมาณที่ดำเนินโครงการพัฒนาในยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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ตาราง 44 รายละเอียดวิเคราะหโครงการพัฒนา อปท.แยกตามรายยุทธศาสตรการพฒันา อบจ.นครราชสีมา 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสานตอแนวทางพระราชดำร ิ

ที ่ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จำนวนโครงการ งบประมาณ 

อำเภอแกงสนามนาง 

1 อบต.แกงสนามนาง 2 41,323.00 

2 อบต.โนนสำราญ 1 580.00 

 รวมอำเภอแกงสนามนาง 3 41,903.00 

อำเภอขามสะแกแสง 

1 เทศบาลตำบลขามสะแกแสง 2 339,170.00 

 รวมอำเภอขามสะแกแสง 2 339,170.00 

อำเภอคง 

1 เทศบาลตำบลเทพาลัย 11 2,161,980.00 

2 อบต.คขูาด 1 138,000.00 

3 อบต.เทพาลัย 1 5,140.00 

 รวมอำเภอคง 13 2,305,120.00 

อำเภอครบุรี 

1 อบต.เฉลียง 1 8,525.00 

 รวมอำเภอครบุรี 1 8,525.00 

อำเภอจักราช 

1 อบต.จักราช 2 68,037.00 

2 อบต.หนองขาม 2 120,000.00 

 รวมอำเภอจักราช 4 188,037.00 

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 

1 อบต.พระพุทธ 1 23,500.00 

 รวมอำเภอเฉลิมพระเกียรต ิ 1 23,500.00 

อำเภอชุมพวง 

1 อบต.ตลาดไทร 3 930,230.00 

2 อบต.ประสุข 1 30,000.00 

 รวมอำเภอชุมพวง 4 960,230.00 

อำเภอโชคชัย 

1 เทศบาลตำบลโชคชัย 1 380,000.00 

2 อบต.ทาจะหลุง 1 10,000.00 

3 อบต.พลบัพลา 1 20,000.00 

 รวมอำเภอโชคชัย 3 410,000.00 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสานตอแนวทางพระราชดำร ิ

อำเภอดานขุนทด 

1 อบต.กุดพมิาน 1 320,000.00 

2 อบต.ดานขุนทด 1 22,505.00 

3 อบต.โนนเมืองพัฒนา 1 24,360.00 

4 อบต.บานแปรง 2 100,000.00 

 รวมอำเภอดานขุนทด 5 466,865.00 

อำเภอเทพารักษ 

1 อบต.สำนกัตะครอ 1 19,260.00 

 รวมอำเภอเทพารักษ 1 19,260.00 

อำเภอโนนแดง 

1 อบต.ดอนยาวใหญ 2 105,810.00 

 รวมอำเภอโนนแดง 2 105,810.00 

อำเภอโนนไทย 

1 อบต.สายออ 1 1,550.00 

 รวมอำเภอโนนไทย 1 1,550.00 

อำเภอโนนสูง 

1 อบต.จันอัด 1 472,000.00 

2 อบต.บงิ 1 727,782.00 

 รวมอำเภอโนนสูง 2 1,199,782.00 

อำเภอบัวใหญ 

1 อบต.โนนทองหลาง 1 49,120.00 

2 อบต.เสมาใหญ 1 399,000.00 

3 อบต.หนองแจงใหญ 1 11,040.00 

 รวมอำเภอบัวใหญ 3 459,160.00 

อำเภอปกธงชัย 

1 เทศบาลเมอืงเมืองปก 1 133,000.00 

2 อบต.ภูหลวง 1 371,256.00 

 รวมอำเภอปกธงชัย 2 504,256.00 

อำเภอประทาย 

1 อบต.นางรำ 1 210,000.00 

2 อบต.วังไมแดง 1 190,000.00 

 รวมอำเภอประทาย 2 400,000.00 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสานตอแนวทางพระราชดำร ิ

อำเภอปกธงชัย 

1 เทศบาลเมอืงเมืองปก 1 458,554.24 

2 เทศบาลตำบลนกออก 1 3,490.00 

3 อบต.สะแกราช 2 371,200.00 

 รวมอำเภอปกธงชัย 4 833,244.24 

อำเภอปากชอง 

1 เทศบาลเมอืงปากชอง 1 460,000.00 

2 เทศบาลตำบลหมสู ี 1 380,000.00 

3 อบต.ขนงพระ 1 9,925.00 

 รวมอำเภอปากชอง 3 849,925.00 

อำเภอพิมาย 

1 อบต.กระเบื้องใหญ 2 128,178.00 

2 อบต.ดงใหญ 3 21,325.00 

3 อบต.โบสถ 6 103,104.00 

 รวมอำเภอพิมาย 11 252,607.00 

อำเภอเมืองนครราชสีมา 

1 อบต.หนองบัวศาลา 2 667,780.00 

 รวมอำเภอเมืองนครราชสีมา 2 667,780.00 

อำเภอลำทะเมนชัย 

1 เทศบาลตำบลชองแมว 3 918,000.00 

2 อบต.ไทยสามัคค ี 1 60,000.00 

 รวมอำเภอลำทะเมนชัย 4 978,000.00 

อำเภอสีคิ้ว 

1 อบต.วังโรงใหญ 1 27,750.00 

 รวมอำเภอสีคิ้ว 1 27,750.00 

อำเภอสีดา 

1 อบต.โนนประดู 2 9,850.00 

 รวมอำเภอสีดา 2 9,850.00 

อำเภอสูงเนิน  

1 อบต.โคงยาง 1 44,749.00 

2 อบต.บุงขี้เหล็ก 2 39,754.00 

 รวมอำเภอสูงเนิน 3 84,503.00 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสานตอแนวทางพระราชดำร ิ

อำเภอหวยแถลง 

1 อบต.หลุงตะเคียน 1 15,279.00 

2 อบต.หลุงประดู 3 805,000.00 

 รวมอำเภอหวยแถลง 4 820,279.00 

รวมยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสานตอ

แนวทางพระราชดำร ิ

83 11,957,106.24  

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 

ที่ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จำนวนโครงการ งบประมาณ 

อำเภอแกงสนามนาง 

1 อบต.แกงสนามนาง 8 4,674,709.34 

2 อบต.โนนสำราญ 5 4,770,086.98 

 รวมอำเภอแกงสนามนาง 13 9,444,796.32 

อำเภอขามทะเลสอ 

1 อบต.โปงแดง 3 774,000.00 

 รวมอำเภอขามทะเลสอ 3 774,000.00 

อำเภอขามสะแกแสง 

1 เทศบาลตำบลขามสะแกแสง 1 374,030.00 

2 เทศบาลตำบลโนนเมือง 5 2,017,722.38 

3 อบต.เมืองเกษตร 9 3,875,318.88 

4 อบต.เมืองนาท 10 3,717,473.52 

 รวมอำเภอขามสะแกแสง 25 9,984,544.78 

อำเภอขามสะแกแสง 

1 เทศบาลตำบลขามสะแกแสง 7 1,159,192.00 

2 เทศบาลตำบลโนนเมือง 7 1,462,704.00 

3 อบต.เมืองเกษตร 12 4,440,686.68 

4 อบต.เมืองนาท 11 3,643,390.48 

 รวมอำเภอขามสะแกแสง 37 10,705,973.16 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 

อำเภอคง 

1  เทศบาลตำบลเมืองคง 2 2,265,360.00 

2 อบต.คขูาด 5 4,656,459.60 

3  อบต.ดอนใหญ 4 2,375,740.20 

4 อบต.ตาจั่น 8 5,229,627.24 

5 อบจ.เทพาลัย 3 2,967,046.14 

6 อบต.เมืองคง 5 6,853,027.56 

7 อบต.หนองบวั 5 3,596,229.60 

8 อบต.หนองมะนาว 4 4,382,511.50 

 รวมอำเภอคง 36 32,326,001.84 

อำเภอครบุรี 

1 เทศบาลตำบลแชะ 8 14,571,972.54 

2 เทศบาลตำบลไทรโยงไชยวาล 4 1,229,284.16 

3 เทศบาลตำบลอรพิมพ 7 2,872,305.74 

4 เทศบาลตำบลครบรุีใต 7 3,817,643.06 

5 อบต.โคกกระชาย 7 3,988,950.00 

6 อบต.จระเขหิน 6 1,334,123.00 

7 อบต.เฉลียง 3 3,360,300.00 

8 อบต.ตะแบกบาน 2 2,363,200.00 

 รวมอำเภอครบุรี 44 33,537,778.50 

อำเภอจักราช 

1 เทศบาลตำบลจักราช 11 8,288,143.16 

2 อบต.จักราช 6 1,372,397.28 

3 อบต.สีสกุ 4 3,367,667.56 

4 อบต.หนองขาม 13 7,716,184.00 

5 อบต.หินโคน 2 2,030,000.00 

 รวมอำเภอจักราช 36 22,774,392.00 

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 

1 เทศบาลตำบลทาชาง 5 2,904,585.56 

2 อบต.ชางทอง 10 1,904,500.00 

3 อบต.พระพุทธ 2 3,800.00 

4 อบต.หนองงูเหลือม 9 5,279,282.20 

 รวมอำเภอเฉลิมพระเกียรต ิ 26 10,092,167.76 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 

อำเภอชุมพวง 

1 เทศบาลตำบลชุมพวง 3 5,789,760.00 

2 อบต.ตลาดไทร 12 8,701,162.00 

3 อบต.โนนรัง 2 4,342,773.00 

4 อบต.ประสุข 9 7,131,890.00 

5 อบต.สาหราย 6 544,490.00 

6 อบต.หนองหลัก 5 2,289,853.00 

 รวมอำเภอชุมพวง 37 28,799,928.00 

อำเภอโชคชัย 

1 เทศบาลตำบลโชคชัย 5 11,659,645.20 

2 เทศบาลตำบลดานเกวียน 12 6,618,327.00 

3 เทศบาลตำบลทาเยี่ยม 4 2,389,300.00 

4 อบต.โชคชัย 8 6,135,500.00 

5 อบต.ดานเกวียน 3 920,420.00 

6 อบต.ทาจะหลุง 4 3,058,534.00 

7 อบต.ทาลาดขาว 6 4,053,000.00 

8 อบต.ทาอาง 3 364,723.00 

9 อบต.ทุงอรุณ 10 2,891,833.00 

10 อบต.พลบัพลา 10 3,951,000.00 

 รวมอำเภอโชคชัย 65 42,042,282.20 

อำเภอดานขุนทด 

1 เทศบาลตำบลหนองกราด 3 1,101,725.00 

2 อบต.กุดพิมาน 8 4,729,163.00 

3 อบต.ดานขุนทด 10 4,101,784.92 

4 อบต.ดานนอก 6 1,789,620.00 

5 อบต.ตะเคียน 6 6,041,079.00 

6 อบต.โนนเมืองพัฒนา 5 2,876,686.92 

7 อบต.บานเกา 5 2,054,720.00 

8 อบต.บานแปรง 12 2,294,000.00 

9 อบต.หนองไทร 5 2,524,291.75 

10 อบต.หวยบง 2 6,311,757.00 

11 อบต.หินดาด 2 5,067,800.00 

 รวมอำเภอดานขุนทด 64 38,892,627.59 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 

อำเภอเทพารักษ 

1 อบต.บงึปรือ 9 2,399,850.00 

2 อบต.วังยายทอง 4 2,252,051.08 

3 อบต.หนองแวง 1 569,600.00 

 รวมอำเภอเทพารักษ 14 5,221,501.08 

อำเภอโนนแดง 

1 เทศบาลตำบลโนนแดง 20 8,079,808.58 

2 อบต.โนนตาเถร 3 1,956,267.90 

3 อบต.สำพะเนียง 1 796,835.00 

 รวมอำเภอโนนแดง 24 10,832,911.48 

อำเภอโนนไทย 

1 เทศบาลตำบลโนนไทย 7 651,992.50 

2 เทศบาลตำบลบลัลงัก 2 2,741,200.00 

3 อบต.คางพล ู 10 2,059,120.00 

4 อบต.ดานจาก 1 23,445.00 

5 อบต.บานวัง 3 2,637,999.28 

6 อบต.มะคา 4 601,403.32 

7 อบต.สายออ 2 198,539.20 

 รวมอำเภอโนนไทย 29 8,913,699.30 

อำเภอโนนสูง 

1 เทศบาลตำบลดอนหวาย 6 1,306,614.14 

2 เทศบาลตำบลโนนสงู 47 346,469,300.00 

3 อบต.ขามเฒา 3 2,695,967.20 

4 อบต.ธารปราสาท 15 3,452,000.00 

5 อบต.พลสงคราม 7 692,386.00 

6 อบต.ลำมูล 5 2,037,259.48 

 รวมอำเภอโนนสูง 83 356,653,526.82 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 

อำเภอบัวใหญ 

1 เทศบาลเมอืงบัวใหญ 8 17,985,282.28 

2 อบต.โนนทองหลาง 3 4,188,821.90 

3 อบต.บัวใหญ 6 2,742,271.52 

4 อบต.เสมาใหญ 3 2,032,397.20 

5 อบต.หนองแจงใหญ 4 3,085,509.18 

6 อบต.หวยยาง 10 3,109,714.48 

 รวมอำเภอบัวใหญ 34 33,143,996.56 

อำเภอบานเหลื่อม 

1 อบต.ชอระกา 10 2,905,337.84 

 รวมอำเภอบานเหลื่อม 10 2,905,337.84 

อำเภอประทาย 

1 อบต.โคกกลาง 8 2,992,758.98 

2 อบต.ตลาดไทร 5 590,983.00 

3 อบต.ทุงสวาง 3 2,340,520.00 

4 อบต.นางรำ 10 2,826,662.22 

5 อบต.เมืองโดน 13 2,246,558.66 

 รวมอำเภอประทาย 39 10,997,482.86 

อำเภอปกธงชัย 

1 เทศบาลตำบลนกออก 5 1,130,342.00 

2 เทศบาลตำบลบอปลาทอง 4 397,900.00 

3 เทศบาลตำบลปกธงชัย 1 18,875.00 

4 เทศบาลตำบลลำนางแกว 1 605,670.00 

5 อบต.งิ้ว 3 2,035,010.00 

6 อบต.ตะขบ 3 3,496,193.12 

7 อบต.ตะค ุ 6 5,453,189.76 

8 อบต.ภูหลวง 5 649,300.00 

9 อบต.สะแกราช 9 5,722,457.56 

10 อบต.สำโรง 5 861,680.00 

 รวมอำเภอปกธงชัย 42 20,370,617.44 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 

อำเภอปากชอง 

1 เทศบาลตำบลหมสู ี 7 906,015.00 

2 อบต.หนองสาหราย 1 9,975.00 

 รวมอำเภอปากชอง 8 915,990.00 

อำเภอพระทองคำ 

1 เทศบาลตำบลพระทองคำ 2 449,269.00 

2 อบต.พังเทียม 12 1,242,300.00 

3 อบต.หนองหอย 9 6,402,258.82 

 รวมอำเภอพระทองคำ 23 8,093,827.82 

อำเภอพิมาย 

1 อบต.ดงใหญ 5 3,741,517.72 

2 อบต.นิคมสรางตนเอง 8 5,032,106.16 

 รวมอำเภอพิมาย 13 8,773,623.88 

อำเภอเมืองนครราชสีมา 

 เทศบาลตำบลโคกกรวด 10 6,857,005.40 

 เทศบาลตำบลโคกสงู 8 3,237,095.00 

 เทศบาลตำบลจอหอ 4 3,111,056.76 

 เทศบาลตำบลบานโพธ์ิ 1 274,120.00 

 เทศบาลตำบลบานใหม 2 47,598.00 

 เทศบาลตำบลปรุใหญ 7 1,562,221.04 

 เทศบาลตำบลหนองไขน้ำ 3 3,140,870.00 

 เทศบาลตำบลหัวทะเล 36 6,614,686.00 

 อบต.หนองจะบก 2 1,315,081.32 

 อบต.หมื่นไวย 6 1,465,445.94 

 รวมอำเภอเมืองนครราชสีมา 79 27,625,179.46 

อำเภอเมืองยาง 

1 อบต.โนนอุดม 4 3,013,375.00 

 รวมอำเภอเมืองยาง 4 3,013,375.00 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 

อำเภอลำทะเมนชัย 

1 เทศบาลตำบลขุย 4 1,882,490.78 

2 เทศบาลตำบลบานยาง 4 942,123.48 

3 เทศบาลตำบลไพล 2 10,486,000.00 

 รวมอำเภอลำทะเมนชัย 10 13,310,614.26 

อำเภอวังน้ำเขียว 

1 อบต.ระเริง 3 1,410,210.40 

2 อบต.วังน้ำเขียว 6 5,592,608.80 

3 อบต.อุดมทรัพย 2 5,415,360.00 

 รวมอำเภอวังน้ำเขียว 11 12,418,179.20 

อำเภอสีคิ้ว 

1 เทศบาลเมอืงสีคิ้ว 4 5,081,472.24 

2 เทศบาลตำบลคลองไผ 5 3,019,392.38 

3 เทศบาลตำบลลาดบัวขาว 6 3,425,535.02 

4 อบต.กฤษณา 10 5,924,954.04 

5 อบต.วังโรงใหญ 11 14,560,496.00 

 รวมอำเภอสีคิ้ว 36 32,011,849.68 

อำเภอสีดา 

1 อบต.โนนประดู 6 1,675,711.00 

 รวมอำเภอสีดา 6 1,675,711.00 

อำเภอสูงเนิน 

1 เทศบาลตำบลสงูเนิน 8 8,200,342.04 

2 อบต.โนนคา 3 2,538,494.76 

3 อบต.บุงขี้เหล็ก 5 1,005,790.00 

4 อบต.มะเกลือเกา 3 120,000.00 

5 อบต.มะเกลือใหม 3 2,867,502.00 

6 อบต.สงูเนิน 2 315,350.00 

 รวมอำเภอสูงเนิน 24 15,047,478.80 

อำเภอเสิงสาง 

1 อบต.เสิงสาง 15 7,357,309.88 

 รวมอำเภอเสิงสาง 15 7,357,309.88 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร 

ที ่ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จำนวนโครงการ งบประมาณ 

อำเภอแกงสนามนาง 

1 อบต.สสีุก 1 2,560.00 

 รวมอำเภอแกงสนามนาง 1 2,560.00 

อำเภอคง 

1 อบต.คูขาด 1 14,460.00 

2 อบต.ดอนใหญ 6 675.00 

3 อบต.ตาจั่น 3 8,350.00 

4 อบต.โนนเตง็ 6 12,987,110.30 

5 อบต.เมืองคง 3 14,790,700.00 

6 อบต.หนองบัว 3 37,950.00 

7 อบต.หนองมะนาว 1 8,580.00 

 รวมอำเภอคง 23 27,847,825.30 

อำเภอครบุร ี

1 อบต.จระเขหิน 2 62,962.00 

2 อบต.ลำเพียก 1 319,740.00 

 รวมอำเภอครบุร ี 3 382,702.00 
  

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 

อำเภอหนองบุญมาก 

1 อบต.ลงุเขวา 6 2,319,790.36 

2 อบต.หนองตะไก 7 8,417,122.06 

3 อบต.หนองไมไผ 12 5,342,859.42 

 รวมอำเภอหนองบุญมาก 25 16,079,771.84 

อำเภอหวยแถลง 

1 เทศบาลตำบลหินดาด 4 1,496,938.00 

2 อบต.งิ้ว 1 2,251,640.00 

3 อบต.ตะโก 4 760,540.00 

4 อบต.หลุงประดู 9 5,738,614.66 

5 อบต.หินดาด 22 23,124,259.60 

 รวมอำเภอหวยแถลง 40 33,371,992.26 

 รวมยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 955 868,108,468.61 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร 

อำเภอจักราช 

1 เทศบาลตำบลจักราช 1 3,150.00 

2 อบต.หนองขาม 1 50,000.00 

 รวมอำเภอจักราช 2 53,150.00 

อำเภอเฉลิมพระเกียรต ิ

1 อบต.ชางทอง 1 9,000.00 

 รวมอำเภอเฉลิมพระเกียรต ิ 1 9,000.00 

อำเภอชุมพวง 

1 อบต.ตลาดไทร 1 150,000.00 

 รวมอำเภอชุมพวง 1 150,000.00 

อำเภอโชคชัย 

1 อบต.พลับพลา 2 50,000.00 

2 อบต.ละลมใหมพัฒนา 1 50,000.00 

 รวมอำเภอโชคชัย 3 100,000.00 

อำเภอดานขุนทด 

1 อบต.ตะเคียน 1 50,000.00 

2 อบต.บานแปรง 1 20,000.00 

 รวมอำเภอดานขุนทด 2 70,000.00 

อำเภอเทพารักษ 

1 อบต.วังยายทอง 1 9,600.00 

 รวมอำเภอเทพารักษ 1 9,600.00 

อำเภอโนนแดง 

1 เทศบาลตำบลวังหิน 1 74,400.00 

2 อบต.ลำพะเนียง 1 222,450.00 

 รวมอำเภอโนนแดง 2 296,850.00 

อำเภอโนนไทย 

1 อบต.คางพล ู 1 345.00 

2 อบต.ถนนโพธ์ิ 1 9,650.00 

3 อบต.มะคา 1 8,300.00 

 รวมอำเภอโนนไทย 3         18,295.00  
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร 

อำเภอโนนสูง 

1 เทศบาลตำบลมะคา 4 1,272,172.20 

2 อบต.ดอนชมพ ู 1 8,383.64 

3 อบต.ธารปราสาท 7 620,000.00 

 รวมอำเภอโนนสูง 12 1,900,555.84 

อำเภอบัวลาย 

1 อบต.บัวลาย 2 101,580.00 

 รวมอำเภอบัวลาย 2 101,580.00 

อำเภอบัวใหญ 

1 อบต.ดานชาง 1 35,005.00 

2 อบต.หนองแจงใหญ 1 2,590.00 

3 อบต.หวยยาง 1 23,770.00 

 รวมอำเภอบัวใหญ 3 61,365.00 

อำเภอบานเหลื่อม 

1 อบต.วังโพธิ ์ 7 2,345,604.60 

 รวมอำเภอบานเหลื่อม 7 2,345,604.60 

อำเภอประทาย 

1 เทศบาลตำบลประทาย 1 192,000.00 

2 อบต.โคกกลาง 1 16,400.00 

3 อบต.ทุงสวาง 1 10,655.00 

4 อบต.เมืองโดน 4 82,650.00 

5 อบต.วังไมแดง 1 29,930.00 

6 อบต.หนองคาย 2 30,680.00 

7 อบต.หนองพลวง 2 150,000.00 

 รวมอำเภอประทาย 12 512,315.00 

อำเภอปกธงชัย 

1 อบต.ตูม 2 24,803.00 

2 อบต.ภูหลวง 2 36,200.00 

3 อบต.สะแกราช 2 103,120.00 

4 อบต.สำโรง 1 9,500.00 

 รวมอำเภอปกธงชัย 7 173,623.00 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร 

อำเภอปากชอง 

1 อบต.ขนงพระ 4 32,600.00 

2 อบต.พญาเย็น 1 8,350.00 

3 อบต.หนองน้ำแดง 4 52,482.30 

4 อบต.หนองสาหราย 4 89,000.00 

5 อบต.หนองน้ำแดง 4 67,150.00 

 รวมอำเภอปากชอง 17 249,582.30 

อำเภอพระทองคำ 

1 อบต.ทัพรั้ง 1 55,600.00 

 รวมอำเภอพระทองคำ 1 55,600.00 

อำเภอพิมาย 

1 เทศบาลตำบลรงักาใหญ 3 49,003.00 

2 อบต.นิคมสรางตนเอง 4 50,400.00 

3 อบต.ในเมอืง 1 30,000.00 

4 อบต.สมัฤทธิ ์ 4 2,290,240.88 

5 อบต.หนองระเวียง 1 9,000.00 

 รวมอำเภอพิมาย 13 2,428,643.88 

อำเภอเมอืงนครราชสมีา 

1 เทศบาลตำบลบานโพธิ ์ 1 328,980.00 

2 เทศบาลตำบลบานใหม 2 117,290.00 

3 เทศบาลตำบลพุดซา 2 49,245.00 

4 อบต.หนองจะบก 2 946,868.16 

 รวมอำเภอเมืองนครราชสีมา 7 1,442,383.16 

อำเภอเมอืงยาง 

1 เทศบาลตำบลเมืองยาง 7 2,582,000.00 

2 อบต.โนนอุดม 1 17,500.00 

 รวมอำเภอเมืองยาง 8 2,599,500.00 

อำเภอวงัน้ำเขียว 

1 อบต.ไทยสามคัค ี 1 749,980.96 

2 อบต.วังนำ้เขียว 3 28,045.00 

 รวมอำเภอวงัน้ำเขียว 4 778,025.96 

 



225 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร 

อำเภอสีคิ้ว 

1 เทศบาลเมืองสีคิ้ว 6 325,150.00 

2 เทศบาลตำบลลาดบัวขาว 1 62,660.00 

3 อบต.กฤษณา 1 32,510.00 

4 อบต.วังโรงใหญ 1 27,750.00 

 รวมอำเภอสีคิ้ว 9 448,070.00 

อำเภอสีดา 

1 อบต.โนนประดู 3 21,330.00 

2 อบต.โพนทอง 3 33,530.00 

3 อบต.สามเมือง 3 37,750.00 

 รวมอำเภอสีดา 9 92,610.00 

อำเภอสูงเนิน 

1 เทศบาลตำบลกุดจิก 6 4,712,650.00 

2 เทศบาลตำบลสูงเนิน 1 1,715.00 

3 อบต.โคงยาง 4 81,999.00 

4 อบต.นากลาง 1 29,940.00 

5 อบต.โนนคา 4 38,350.00 

6 อบต.บุงขี้เหล็ก 1 39,020.00 

7 อบต.สูงเนิน 2 15,567.00 

 รวมอำเภอสูงเนิน 19 4,919,241.00 

อำเภอเสิงสาง 

1 เทศบาลตำบลเสิงสาง 2 20,208.00 

2 อบต.กุดโบสถ 2 85,860.00 

3 อบต.สระตะเคียน 6 307,755.00 

4 อบต.สุขไพบูลย 1 29,320.00 

 รวมอำเภอเสิงสาง 11 443,143.00 

อำเภอหนองบุญมาก 

1 เทศบาลตำบลหนองหัวแรด 2 60,000.00 

2 อบต.บานใหม 1 22,500.00 

3 อบต.หนองไมไผ 1 349,885.00 

 รวมอำเภอหนองบุญมาก 4 432,385.00 

อำเภอหวยแถลง 

1 อบต.งิ้ว 1 44,950.00 

2 อบต.หลุงตะเคียน 2 315,000.00 

 รวมอำเภอหวยแถลง 3 359,950.00 

รวมยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร 190   48,284,160.04  
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

ที ่ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จำนวนโครงการ งบประมาณ 

อำเภอแกงสนามนาง 

1 อบต.แกงสนามนาง 5 13,795,025.00 

2 อบต.โนนสำราญ 5 11,298,700.00 

3 อบต.สสีุก 32 3,189,741.00 

 รวมอำเภอแกงสนามนาง 42 28,283,466.00 

อำเภอขามทะเลสอ 

1 อบต.ขามทะเลสอ 1 444,450.00 

2 อบต.บงึออ 2 6,420.00 

3 อบต.หนองสรวง 3 63,300.00 

 รวมอำเภอขามทะเลสอ 6 514,170.00 

อำเภอขามสะแกแสง 

1 เทศบาลตำบลขามสะแกแสง 2 49,080.00 

2 เทศบาลตำบลโนนเมือง 5 5,787,992.30 

3 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน 7 9,841,495.00 

4 อบต.ขามสะแกแสง 1 9,095.00 

5 อบต.ชีวกึ 1 20,000.00 

6 อบต.พะงาด 9 4,172,390.68 

7 อบต.เมืองเกษตร 9 8,494,911.00 

8 อบต.เมืองนาท 5 10,597,381.53 

9 อบต.หนองหวัฟาน 6 7,463,162.00 

 รวมอำเภอขามสะแกแสง 45 46,435,507.51 

อำเภอคง 

1 เทศบาลตำบลเมืองคง 3 3,535,300.00 

2 อบต.คขูาด 7 417,809.00 

3 อบต.ดอนใหญ 5 9,373,815.00 

4 อบต.ตาจั่น 1 8,350.00 

5 อบต.โนนเต็ง 6 12,987,110.30 

6 อบต.เมืองคง 3 14,790,700.00 

7 อบต.หนองบวั 3 37,950.00 

8 อบต.หนองมะนาว 2 25,420.00 

 รวมอำเภอคง 30 41,176,454.30 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร 

อำเภอครบุรี 

1 เทศบาลตำบลแชะ 3 9,462,128.00 

2 เทศบาลตำบลไทรโยงไชยวาล 4 6,653,200.00 

3 เทศบาลตำบลอรพิมพ 1 293,275.00 

4 เทศบาลตำบลครบรุีใต 5 13,466,200.00 

5 อบต.แชะ 1 27,120.00 

6 อบต.โคกกระชาย 8 21,522,400.00 

7 อบต.จระเขหิน 2 62,962.00 

8 อบต.เฉลียง 3 15,538,100.00 

9 อบต.ตะแบกบาน 3 7,167,600.00 

10 อบต.มาบตะโกเอน 9 10,846,484.08 

11 อบต.ลำเพียก 5 127,850.00 

 รวมอำเภอครบุรี 44 85,167,319.08 

อำเภอจักราช 

1 อบต.จกัราช 7 12,161,144.00 

2 อบต.ทองหลาง 1 1,575.00 

3 อบต.สสีุก 5 18,304,000.00 

4 อบต.หนองขาม 6 17,286,000.00 

5 อบต.หินโคน 3 10,418,400.00 

 รวมอำเภอจักราช 22 58,171,119.00 

อำเภอเฉลิมพระเกียรต ิ

1 เทศบาลตำบลชางทอง 3 8,757,280.00 

2 อบต.ชางทอง 4 8,410,500.00 

3 อบต.ทาชาง 1 2,900.00 

4 อบต.พระพุทธ 2 39,345.00 

5 อบต.หนองงเูหลือม 2 237,870.00 

 รวมอำเภอเฉลิมพระเกียรต ิ 12 17,447,895.00 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร 

อำเภอชุมพวง 

1 เทศบาลตำบลชุมพวง 5 13,091,530.00 

2 อบต.ตลาดไทร 5 26,507,000.00 

3 อบต.ทาลาด 2 124,622.00 

4 อบต.โนนตูม 4 255,000.00 

5 อบต.โนนรัง 2 350,000.00 

6 อบต.ประสุข 6 24,151,750.00 

7 อบต.สาหราย 4 7,787,330.00 

8 อบต.หนองหลัก 4 9,648,400.00 

 รวมอำเภอชุมพวง 32 81,915,632.00 

อำเภอโชคชัย 

1 เทศบาลตำบลโชคชัย 10 21,239,000.00 

2 เทศบาลตำบลดานเกวียน 6 14,148,140.00 

3 เทศบาลตำบลทาเยี่ยม 4 17,584,200.00 

4 อบต.ดานเกวียน 6 4,836,300.00 

5 อบต.ทาจะหลุง 3 7,862,700.00 

6 อบต.ทาลาดขาว 3 7,926,000.00 

7 อบต.ทาอาง 1 100,000.00 

8 อบต.ทุงอรุณ 4 13,925,500.00 

อำเภอโชคชัย(ตอ) 

9 อบต.พลับพลา 4 18,349,600.00 

10 อบต.ละลมใหมพัฒนา 2 9,169,000.00 

 รวมอำเภอโชคชัย 43 115,140,440.00 

อำเภอดานขุนทด 

1 เทศบาลตำบลหนองกราด 2 8,648,400.00 

2 อบต.กุดพมิาน 4 15,816,400.00 

3 อบต.ดานขุนทด 5 15,274,820.00 

4 อบต.ดานนอก 5 8,065,800.00 

5 อบต.ตะเคียน 4 22,501,200.00 

6 อบต.โนนเมืองพัฒนา 5 15,441,890.00 

7 อบต.บานเกา 1 498,000.00 

8 อบต.บานแปรง 9 570,000.00 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร 

อำเภอดานขุนทด (ตอ) 

9 อบต.พันชนะ 15 24,004,591.90 

10 อบต.หนองกราด 3 55,600.00 

11 อบต.หนองไทร 3 8,117,500.00 

12 อบต.หวยบง 4 12,972,000.00 

13 อบต.หินดาด 3 26,655,600.00 

 รวมอำเภอดานขุนทด 63 158,621,801.90 

อำเภอเทพารักษ 

1 อบต.บงึปรือ 1 30,000.00 

2 อบต.วังยายทอง 1 132,000.00 

3 อบต.สำนกัตะครอ 15 12,727,903.62 

 รวมอำเภอเทพารักษ 17 12,889,903.62 

อำเภอโนนแดง 

1 เทศบาลตำบลโนนแดง 3 7,090,625.00 

2 เทศบาลตำบลวังหิน 2 281,600.00 

3 อบต.ดอนยาวใหญ 6 5,427,280.00 

4 อบต.สำพะเนียง 3 8,302,600.00 

 รวมอำเภอโนนแดง 14 21,102,105.00 

อำเภอโนนไทย 

1 เทศบาลตำบลโนนไทย 4 5,506,900.00 

2 เทศบาลตำบลบลัลงัก 4 15,748,500.00 

3 อบต.ดานจาก 3 16,056,200.00 

4 อบต.ถนนโพธ์ิ 2 7,855.00 

5 อบต.บานวัง 5 8,509,236.00 

6 อบต.มะคา 3 7,800,500.00 

7 อบต.สายออ 1 646,400.00 

8 อบต.สำโรง 12 6,102,509.12 

 รวมอำเภอโนนไทย 34 60,378,100.12 
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อำเภอโนนสูง 

1 เทศบาลตำบลดอนหวาย 5 6,284,291.60 

2 เทศบาลตำบลโนนสงู 12 19,869,153.00 

3 เทศบาลตำบลมะคา 3 3,402,500.00 

4 เทศบาลตำบลใหม 2 14,534.00 

5 อบต.ขามเฒา 15 13,564,171.00 

6 อบต.จันอัด 23 13,330,529.94 

7 อบต.ดอนชมพ ู 14 16,671,218.94 

8 อบต.โตนด 3 241,400.00 

9 อบต.ธารปราสาท 21 14,981,000.00 

10 อบต.บงิ 24 16,971,082.22 

11 อบต.ลำมูล 5 7,416,916.50 

 รวมอำเภอโนนสูง 127 112,746,797.20 

อำเภอบัวลาย 

1 เทศบาลตำบลหนองบัวลาย 31 98,027,573.72 

2 อบต.บัวลาย 3 177,820.00 

3 อบต.เมืองพะไล 15 9,055,659.60 

4 อบต.หนองหวา 21 15,478,878.66 

 รวมอำเภอบัวลาย 70 122,739,931.98 

อำเภอบัวใหญ 

1 เทศบาลเมอืงบัวใหญ 1 84,280.00 

2 อบต.กุดจอก 11 771,085.00 

3 อบต.ดานชาง 12 1,709,307.00 

4 อบต.โนนทองหลาง 4 15,665,005.00 

5 อบต.บัวใหญ 4 10,932,120.00 

6 อบต.เสมาใหญ 6 10,852,240.00 

7 อบต.หนองแจงใหญ 3 12,835,800.00 

 รวมอำเภอบัวใหญ 41 52,849,837.00 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร 

อำเภอบานเหลื่อม 

1 เทศบาลตำบลบานเหลื่อม 15 9,555,629.68 

2 อบต.ชอระกา 10 7,722,100.00 

3 อบต.บานเหลื่อม 14 3,900,889.00 

4 อบต.วังโพธิ ์ 19 5,934,630.00 

 รวมอำเภอบานเหลื่อม 58 27,113,248.68 

อำเภอประทาย 

1 เทศบาลตำบลประทาย 18 15,469,437.43 

2 อบต.กระทุมราย 5 12,401,137.00 

3 อบต.โคกกลาง 5 9,592,150.00 

4 อบต.ดอนมัน 17 12,666,871.60 

5 อบต.ตลาดไทร 1 20,000.00 

6 อบต.ทุงสวาง 5 7,864,158.00 

7 อบต.นางรำ 8 11,959,065.00 

8 อบต.โนนเพ็ด 17 2,614,252.84 

9 อบต.ประทาย 4 5,643,800.00 

10 อบต.เมืองโดน 10 7,240,685.16 

11 อบต.วังไมแดง 19 14,030,129.00 

12 อบต.หนองคาย 3 947,747.60 

13 อบต.หันหวยทราย 13 13,859,526.70 

 รวมอำเภอประทาย 125 114,308,960.33 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร 

อำเภอปกธงชัย 

1 เทศบาลเมอืงเมืองปก 3 22,233,000.00 

2 เทศบาลตำบลตะขบ 4 145,891.00 

3 เทศบาลตำบลนกออก 2 309,500.00 

4 เทศบาลตำบลบอปลาทอง 2 530,528.00 

5 เทศบาลตำบลปกธงชัย 7 8,662,572.60 

6 เทศบาลตำบลลำนางแกว 2 42,860.00 

7 อบต.เกษมทรัพย 6 6,947,325.00 

8 อบต.งิ้ว 4 12,235,540.00 

9 อบต.ดอน 5 1,490,490.00 

10 อบต.ตะขบ 4 16,504,800.00 

11 อบต.ตูม 13 14,448,985.70 

12 อบต.ธงชัยเหนือ 11 3,928,524.60 

13 อบต.ภูหลวง 3 9,136,400.00 

14 อบต.สะแกราช 6 19,385,332.00 

15 อบต.สำโรง 6 6,413,900.00 

16 อบต.สุขเกษม 3 447,932.00 

 รวมอำเภอปกธงชัย 81 122,863,580.90 

อำเภอปากชอง 

1 เทศบาลเมอืงปากชอง 11 54,722,698.30 

2 เทศบาลตำบลวังไทร 11 441,712.00 

3 เทศบาลตำบลสมีามงคล 22 14,671,589.69 

4 เทศบาลตำบลหมสู ี 3 1,182,875.00 

5 อบต.ขนงพระ 20 5,026,918.00 

6 อบต.พญาเย็น 15 14,075,337.29 

7 อบต.หนองน้ำแดง 3 12,755,300.00 

 รวมอำเภอปากชอง 85 102,876,430.28 

อำเภอพระทองคำ 

1 อบต.พังเทียม 2 42,800.00 

2 อบต.หนองหอย 4 13,561,062.00 

 รวมอำเภอพระทองคำ 6 13,603,862.00 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร 

อำเภอพิมาย 

1 เทศบาลตำบลพิมาย 7 11,261,082.48 

2 เทศบาลตำบลรังกาใหญ 33 32,834,891.98 

3 อบต.กระชอน 6 531,809.00 

4 อบต.กระเบื้องใหญ 15 3,174,600.70 

5 อบต.ชีวาน 29 9,004,340.00 

6 อบต.ดงใหญ 2 15,739.00 

7 อบต.ทาหลวง 11 10,062,010.00 

8 อบต.ธารละหลอด 21 9,420,967.48 

9 อบต.นิคมสรางตนเอง 4 151,850.00 

10 อบต.ในเมือง 4 787,155.00 

11 อบต.โบสถ 12 31,109,378.00 

12 อบต.สัมฤทธิ์ 11 22,121,667.00 

13 อบต.หนองระเวียง 15 5,689,970.22 

 รวมอำเภอพิมาย 170 136,165,460.86 

อำเภอเมืองนครราชสีมา 

1 เทศบาลนครนครราชสีมา 27 282,377,767.40 

2 เทศบาลเมืองใหมโคกกรวด 3 258,570.00 

3 เทศบาลตำบลโคกกรวด 4 11,344,750.00 

4 เทศบาลตำบลตลาด 7 12,246,845.02 

5 เทศบาลตำบลบานโพธิ์ 1 38,633.00 

6 เทศบาลตำบลปรุใหญ 3 12,518,854.00 

7 เทศบาลตำบลพุดซา 26 23,235,317.66 

8 เทศบาลตำบลสุรนารี 10 23,803,746.20 

9 เทศบาลตำบลหัวทะเล 8 29,975,120.00 

10 อบต.จอหอ 9 16,556,541.50 

11 อบต.พลกรัง 8 8,317,872.00 

12 อบต.พะเนา 10 1,163,599.60 

13 อบต.มะเริง 3 2,021,587.39 

14 อบต.สีมุม 8 12,755,457.08 

15 อบต.หนองจะบก 4 14,649,530.00 

16 อบต.หนองบัวศาลา 8 1,435,038.00 

17 อบต.หนองบัวระเวียง 14 23,466,261.24 

18 อบต.หมื่นไวย 4 13,368,918.80 

 รวมอำเภอเมืองนครราชสีมา 157 489,534,408.89 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร 

อำเภอเมืองยาง 

1 เทศบาลตำบลเมอืงยาง 14 18,506,875.80 

2 อบต.กระเบื้องนอก 6 169,533.00 

 รวมอำเภอเมืองยาง 20 18,676,408.80 

อำเภอลำทะเมนชัย 

1 เทศบาลตำบลขุย 3 7,589,700.00 

2 เทศบาลตำบลบานยาง  3 16,498,500.00 

3 เทศบาลตำบลไพล 1 44,227.75 

4 เทศบาลตำบลหนองบัววง 1 24,955.00 

 รวมอำเภอลำทะเมนชัย 8 24,157,382.75 

อำเภอวังน้ำเขียว 

1 เทศบาลตำบลศาลเจาพอ 3 3,134,400.00 

2 อบต.ระเริง 14 8,826,719.49 

3 อบต.วังน้ำเขียว 5 11,572,690.00 

 รวมอำเภอวังน้ำเขียว 22 23,533,809.49 

อำเภอสีคิ้ว 

1 เทศบาลเมอืงสีคิ้ว 5 26,669,112.00 

2 เทศบาลตำบลคลองไผ 2 80,027.00 

3 เทศบาลตำบลลาดบัวขาว 6 7,216,910.00 

4 เทศบาลตำบลหนองน้ำใส 4 1,341,721.00 

5 อบต.กฤษณา 5 9,033,155.00 

6 อบต.กุดนอย 11 16,927,186.46 

7 อบต.ดอนเมือง 6 3,552,409.92 

8 อบต.ลาดบัวขาว 7 23,915,329.04 

9 อบต.วังโรงใหญ 4 11,067,660.00 

 รวมอำเภอสีคิ้ว 50 99,803,510.42 

อำเภอสีดา 

1 อบต.โนนประดู 9 7,281,675.00 

2 อบต.โพนทอง 7 4,865,810.00 

3 อบต.สามเมือง 13 7,468,764.00 

4 อบต.สีดา 3 12,486.00 

 รวมอำเภอสีดา 32 19,628,735.00 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร 

อำเภอสูงเนิน 

1 เทศบาลตำบลกุดจกิ 6 1,629,271.00 

2 เทศบาลตำบลสงูเนิน 3 16,521,700.00 

3 อบต.กุดจิก 11 6,777,666.78 

4 อบต.โคงยาง 8 6,605,022.18 

5 อบต.โคราช 5 5,913,425.00 

6 อบต.นากลาง 1 14,166,130.65 

7 อบต.โนนคา 7 10,421,141.00 

8 อบต.บุงขี้เหล็ก 5 10,930,700.00 

9 อบต.มะเกลือเกา 1 5,482,400.00 

10 อบต.มะเกลือใหม 1 286,000.00 

 รวมอำเภอสูงเนิน 48 78,733,456.61 

อำเภอเสิงสาง 

1 เทศบาลตำบลโนนสมบรูณ 26 14,657,523.64 

2 เทศบาลตำบลเสิงสาง 39 34,486,629.64 

3 อบต.กุดโบสถ 29 30,360,577.55 

4 อบต.โนนสมบรูณ 26 13,201,587.26 

5 อบต.บานราษฎร 6 11,572,530.00 

6 อบต.สระตะเคียน 13 25,282,799.39 

7 อบต.สุขไพบูลย 30 25,526,598.90 

8 อบต.เสิงสาง 5 8,833,233.00 

 รวมอำเภอเสิงสาง 174 163,921,479.38 

อำเภอหนองบุญมาก 

1 เทศบาลตำบลหนองหัวแรด 9 12,452,120.00 

2 เทศบาลตำบลแหลมทอง 7 9,104,615.00 

3 อบต.ไทยเจรญิ 5 5,259,662.00 

4 อบต.ลงุเขวา 6 7,311,791.00 

5 อบต.สารภ ี 16 5,403,766.22 

6 อบต.หนองตะไก 7 13,166,535.00 

 อำเภอหนองบุญมาก 50 52,698,489.22 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร 

อำเภอหวยแถลง 

1 เทศบาลตำบลกงรถ 2 111,420.00 

2 อบต.ตะโก 7 8,211,700.00 

3 อบต.ทบัสวาย 23 2,865,204.86 

4 อบต.เมืองพลบัพลา 6 177,985.00 

5 อบต.หลุงตะเคียน 9 20,262,036.00 

6 อบต.หินดาด 3 117,115.00 

 รวมอำเภอหวยแถลง 50 31,745,460.86 

 รวมยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 1,778 2,534,945,464.18 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 

ที ่ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จำนวนโครงการ งบประมาณ 

อำเภอแกงสนามนาง 

1 อบต.แกงสนามนาง 5 168,406.00 

2 อบต.โนนสำราญ 4 78,440.00 

3 อบต.บึงพะไล 2 28,000.00 

 รวมอำเภอแกงสนามนาง 11 274,846.00 

อำเภอขามทะเลสอ 

1 อบต.บึงออ 2 104,001.60 

 รวมอำเภอขามทะเลสอ 2 104,001.60 

อำเภอขามสะแกแสง 

1 เทศบาลตำบลขามสะแกแสง 7 670,294.00 

 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน 4 205,280.00 

 อบต.ขามสะแกแสง 8 14,907,224.00 

 อบต.เมืองนาท 3 169,640.00 

 รวมอำเภอขามสะแกแสง 22 15,952,438.00 

อำเภอคง 

1 อบต.ดอนใหญ 2 120,000.00 

2 อบต.เทพาลัย 4 180,133.00 

3 อบต.เมืองคง 4 1,225,125.00 

4 อบต.หนองบวั 3 145,675.00 

5 อบต.หนองมะนาว 4 133,432.00 

 รวมอำเภอคง 17 1,804,365.00 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 

อำเภอครบุร ี

1 เทศบาลตำบลแชะ 4 101,545.00 

2 เทศบาลตำบลจระเขหิน 3 619,364.00 

3 เทศบาลตำบลไทรโยงไชยวาล 20 153,690.00 

4 เทศบาลตำบลครบรุีใต 6 482,620.00 

5 อบต.โคกกระชาย 3 395,000.00 

6 อบต.จระเขหิน 4 81,219.00 

7 อบต.เฉลียง 3 387,000.00 

8 อบต.ตะแบกบาน 4 250,000.00 

 รวมอำเภอครบุร ี 47 2,470,438.00 

อำเภอจักราช 

1 เทศบาลตำบลจักราช 5 36,622.00 

2 อบต.คลองเมือง 2 42,627.00 

3 อบต.จกัราช 2 202,175.00 

4 อบต.ทองหลาง 2 43,710.00 

5 อบต.สสีุก 2 420,000.00 

6 อบต.หนองขาม 18 559,550.00 

7 อบต.หินโคน 1 220,000.00 

 รวมอำเภอจักราช 32 1,524,684.00 

อำเภอเฉลิมพระเกียรต ิ

1 เทศบาลตำบลทาชาง 2 96,276.00 

2 อบต.ชางทอง 3 105,000.00 

3 อบต.พระพุทธ 1 57,000.00 

4 อบต.หนองยาง 1 71,770.00 

 รวมอำเภอเฉลิมพระเกียรต ิ 7 330,046.00 

อำเภอชุมพวง 

1 เทศบาลตำบลชุมพวง 3 314,188.00 

2 อบต.ชุมพวง 1 93,700.00 

3 อบต.ตลาดไทร 3 143,000.00 

4 อบต.ทาลาด 1 371,445.00 

5 อบต.โนนรัง 1 100,000.00 

6 อบต.ประสุข 1 80,000.00 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 

อำเภอชุมพวง (ตอ) 

7 อบต.สาหราย 2 141,800.00 

8 อบต.หนองหลัก 1 30,000.00 

 รวมอำเภอชุมพวง 13 1,274,133.00 

อำเภอโชคชัย 

1 เทศบาลตำบลดานเกวียน 2 230,000.00 

2 เทศบาลตำบลดานเกวียน 5 175,430.00 

3 เทศบาลตำบลทาเยี่ยม 3 280,000.00 

4 อบต.ดานเกวียน 1 100,000.00 

5 อบต.ทาจะหลุง 4 376,660.00 

6 อบต.ทาอาง 3 85,210.00 

7 อบต.ทุงอรุณ 1 85,000.00 

8 อบต.พลับพลา 2 110,000.00 

 รวมอำเภอโชคชัย 21 1,442,300.00 

อำเภอดานขุนทด 

1 เทศบาลตำบลหนองกราด 2 170,000.00 

2 อบต.กุดพมิาน 4 462,500.00 

3 อบต.ดานขุนทด 3 749,052.00 

4 อบต.ดานนอก 1 36,000.00 

5 อบต.ตะเคียน 4 1,000,000.00 

6 อบต.โนนเมืองพัฒนา 3 478,370.00 

7 อบต.บานเกา 3 1,368,221.00 

8 อบต.บานแปรง 6 1,457,000.00 

9 อบต.หนองไทร 2 58,341.00 

10 อบต.หนองบัวละคร 1 154,910.00 

11 อบต.หวยบง 1 500,000.00 

12 อบต.หินดาด 3 175,000.00 

 รวมอำเภอดานขุนทด 33 6,609,394.00 

อำเภอเทพารักษ 

1 อบต.บงึปรือ 2 340,000.00 

 รวมอำเภอเทพารักษ 2 340,000.00 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 

อำเภอโนนแดง 

1 เทศบาลตำบลโนนแดง 2 189,940.00 

2 เทศบาลตำบลวังหิน 4 318,550.00 

3 อบต.ดอนยาวใหญ 1 40,360.00 

4 อบต.โนนตาเถร 3 161,952.00 

5 อบต.สำพะเนียง 56 240,000.00 

 รวมอำเภอโนนแดง 66 950,802.00 

อำเภอโนนไทย 

1 เทศบาลตำบลโนนไทย 1 103,000.00 

2 เทศบาลตำบลบลัลงัก 2 127,668.00 

3 อบต.คางพล ู 3 143,395.00 

4 อบต.บานวัง 2 81,892.00 

5 อบต.มะคา 3 45,000.00 

6 อบต.สายออ 3 62,805.98 

 รวมอำเภอโนนไทย 14 563,760.98 

อำเภอโนนสูง 

1 เทศบาลตำบลดอนหวาย 1 45,744.00 

2 เทศบาลตำบลตลาดแค 2 81,535.00 

3 เทศบาลตำบลโนนสงู 8 360,522.00 

4 เทศบาลตำบลมะคา 9 168,264.00 

5 อบต.พลสงคราม 2 91,472.00 

6 อบต.เมืองปราสาท 1 27,170.00 

7 อบต.ลำมูล 10 269,617.80 

 รวมอำเภอโนนสูง 33 1,044,324.80 

อำเภอบัวใหญ 

1 เทศบาลเมอืงบัวใหญ 4 407,303.60 

2 เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 4 242,180.00 

3 อบต.โนนทองหลาง 4 300,031.00 

4 อบต.บัวใหญ 3 509,762.20 

5 อบต.เสมาใหญ 2 305,000.00 

6 อบต.หวยยาง 10 207,810.00 

 รวมอำเภอบัวใหญ 27 1,972,086.80 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 

อำเภอบานเหลื่อม 

1 อบต.ชอระกา 6 296,376.00 

 รวมอำเภอบานเหลื่อม 6 296,376.00 

อำเภอประทาย 

1 อบต.กระทุมราย 20 559,314.00 

2 อบต.ตลาดไทร 5 420,665.00 

3 อบต.ทุงสวาง 6 1,010,095.10 

4 อบต.นางรำ 4 381,876.00 

5 อบต.เมืองโดน 2 62,259.60 

 รวมอำเภอประทาย 37 2,434,209.70 

อำเภอปกธงชัย 

1 เทศบาลเมอืงเมืองปก 5 604,816.28 

2 เทศบาลตำบลนกออก 3 181,800.00 

3 เทศบาลตำบลปกธงชัย 6 174,360.00 

4 เทศบาลตำบลลำนางแกว 2 65,900.00 

5 อบต.งิ้ว 1 140,040.00 

6 อบต.ตะขบ 2 630,000.00 

7 อบต.ตะค ุ 1 84,470.00 

8 อบต.ภูหลวง 3 406,068.48 

9 อบต.สะแกราช 3 116,141.00 

10 อบต.สำโรง 6 848,717.00 

 รวมอำเภอปกธงชัย 32 3,252,312.76 

อำเภอปากชอง 

1 เทศบาลตำบลหมสู ี 7 6,755,215.00 

2 อบต.หนองน้ำแดง 1 137,679.60 

3 อบต.หนองสาหราย 4 1,210,598.10 

 รวมอำเภอปากชอง 12 8,103,492.70 

อำเภอพระทองคำ 

1 เทศบาลตำบลพระทองคำ 5 81,084.00 

2 อบต.พังเทียม 4 495,150.00 

3 อบต.หนองหอย 7 518,650.95 

 รวมอำเภอพระทองคำ 16 1,094,884.95 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 

อำเภอพิมาย 

1 อบต.กระชอน 1 55,450.00 

 รวมอำเภอพิมาย 1 55,450.00 

อำเภอเมืองนครราชสีมา 

1 เทศบาลตำบลโคกกรวด 3 345,275.36 

2 เทศบาลตำบลโคกสงู 4 202,468.00 

3 เทศบาลตำบลจอหอ 5 1,360,523.00 

4 เทศบาลตำบลบานโพธ์ิ 2 74,090.00 

5 เทศบาลตำบลบานใหม 1 298,000.00 

6 เทศบาลตำบลปรุใหญ 3 366,692.00 

7 เทศบาลตำบลหนองไขน้ำ 4 486,705.00 

8 เทศบาลตำบลหัวทะเล 4 1,279,095.00 

9 อบต.หนองจะบก 2 360,000.00 

10 อบต.หมื่นไวย 15 244,304.72 

 รวมอำเภอเมืองนครราชสีมา 43 5,017,153.08 

อำเภอเมืองยาง 

1 อบต.โนนอุดม 3 537,850.00 

 รวมอำเภอเมืองยาง 3 537,850.00 

อำเภอลำทะเมนชัย 

1 เทศบาลตำบลขุย 3 297,480.00 

 รวมอำเภอลำทะเมนชัย 3 297,480.00 

อำเภอวังน้ำเขียว 

1 อบต.ไทยสามัคคี 2 90,000.00 

2 อบต.วังน้ำเขียว 1 380,000.00 

3 อบต.อุดมทรัพย 3 323,162.30 

 รวมอำเภอวังน้ำเขียว 6 793,162.30 

อำเภอสีคิ้ว 

1 เทศบาลตำบลคลองไผ 4 497,370.00 

2 เทศบาลตำบลลาดบัวขาว 3 289,560.00 

3 อบต.กฤษณา 5 1,556,140.54 

4 อบต.วังโรงใหญ 5 1,011,967.00 

 รวมอำเภอสีคิ้ว 17 3,355,037.54 



242 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 

อำเภอสีดา 

1 อบต.โนนประดู 37 442,205.00 

2 อบต.โพนทอง 13 210,400.00 

3 อบต.สามเมือง 4 253,263.00 

4 อบต.สีดา 2 189,081.00 

 รวมอำเภอสีดา 56 1,094,949.00 

อำเภอสูงเนิน 

1 เทศบาลตำบลสงูเนิน 1 97,211.00 

2 อบต.โคงยาง 3 44,309.60 

3 อบต.โคราช 3 250,927.48 

4 อบต.โนนคา 3 203,697.00 

5 อบต.บุงขี้เหล็ก 3 405,843.50 

6 อบต.มะเกลือใหม 2 337,110.00 

7 อบต.สงูเนิน 1 49,403.50 

 รวมอำเภอสูงเนิน 16 1,388,502.08 

อำเภอเสิงสาง 

1 อบต.เสิงสาง 3 104,092.80 

 รวมอำเภอเสิงสาง 3 104,092.80 

อำเภอหนองบุญมาก 

1 เทศบาลตำบลแหลมทอง 4 307,460.00 

2 อบต.ไทยเจรญิ 4 423,828.00 

3 อบต.ลงุเขวา 5 334,588.00 

4 อบต.หนองตะไก 1 4,437.00 

5 อบต.หนองไมไผ 9 5,878,227.65 

 รวมอำเภอหนองบุญมาก 23 6,948,540.65 

อำเภอหวยแถลง 

1 เทศบาลตำบลหินดาด 4 63,450.00 

2 อบต.งิ้ว 3 79,436.00 

3 อบต.หลุงประดู 3 188,807.00 

4 อบต.หินดาด 6 192,700.16 

 รวมอำเภอหวยแถลง 16 524,393.16 

 รวมยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 637 71,955,506.90 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

ที ่ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จำนวนโครงการ งบประมาณ 

อำเภอแกงสนามนาง 

1 อบต.แกงสนามนาง 22 4,458,734.18 

2 อบต.โนนสำราญ 20 4,822,596.19 

3 อบต.บงึพะไล 1 88,000.00 

4 อบต.สสีุก 14 3,207,400.00 

 รวมอำเภอแกงสนามนาง 57 12,576,730.37 

อำเภอขามทะเลสอ 

1 อบต.โปงแดง 1 327,000.00 

2 อบต.หนองสรวง 6 2,685,800.00 

 รวมอำเภอขามทะเลสอ 7 3,012,800.00 

อำเภอขามสะแกแสง 

1 เทศบาลตำบลขามสะแกแสง 4 3,146,400.00 

2 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน 15 5,142,804.46 

3 อบต.ชีวึก 8 2,490,000.00 

4 อบต.พะงาด 6 1,176,305.68 

5 อบต.เมืองเกษตร 4 872,000.00 

 รวมอำเภอขามสะแกแสง 37 12,827,510.14 

อำเภอคง 

1 เทศบาลตำบลเทพาลัย 12  2,365,563.55 

2 เทศบาลตำบลเมอืงคง 2 776,000.00 

3 อบต.ดอนใหญ 6 2,376,000.00 

4 อบต.ตาจั่น 7 3,225,500.00 

5 อบต.เทพาลัย 12 4,330,000.00 

6 อบต.โนนเตง็ 12 3,370,000.00 

7 อบต.เมืองคง 28 4,734,827.00 

8 อบต.หนองบัว 12 3,398,400.00 

9 อบต.หนองมะนาว 17 6,843,300.00 

 รวมอำเภอคง 108 31,419,590.55 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

อำเภอครบุร ี

1 เทศบาลตำบลแชะ 9 5,043,520.96 

2 เทศบาลตำบลไทรโยงไชยวาล 6 1,355,800.00 

3 เทศบาลตำบลอรพิมพ 17 3,972,700.00 

4 เทศบาลตำบลครบรุีใต 7 3,588,300.00 

5 อบต.แชะ 5 1,008,000.00 

6 อบต.โคกกระชาย 21 4,364,302.68 

7 อบต.จระเขหิน 13 2,127,384.43 

8 อบต.เฉลียง 13 4,029,500.00 

9 อบต.ตะแบกบาน 1 500,000.00 

10 อบต.มาบตะโกเอน 5 1,691,000.00 

11 อบต.ลำเพียก 4 2,639,000.00 

 รวมอำเภอครบุร ี 101 30,319,508.07 

อำเภอจักราช 

1 เทศบาลตำบลจักราช 1 447,000.00 

2 อบต.จกัราช 18 3,328,024.00 

3 อบต.ทองหลาง 9 2,514,324.51 

4 อบต.สสีุก 13 5,461,000.00 

5 อบต.หนองขาม 26 5,892,600.00 

6 อบต.หนองพลวง 8 1,562,500.00 

7 อบต.หินโคน 5 1,554,000.00 

 รวมอำเภอจักราช 80 20,759,448.51 

อำเภอเฉลิมพระเกียรต ิ

1 เทศบาลตำบลทาชาง 24 9,336,700.00 

2 อบต.ชางทอง 7 1,082,489.56 

3 อบต.ทาชาง 8 1,356,258.50 

4 อบต.พระพุทธ 4 655,200.00 

5 อบต.หนองงเูหลือม 39 7,776,228.00 

 รวมอำเภอเฉลิมพระเกียรต ิ 82 20,206,876.06 
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ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 

อำเภอชุมพวง 

1 เทศบาลตำบลชุมพวง 1 405,000.00 

2 อบต.ชุมพวง 6 1,413,000.00 

3 อบต.ตลาดไทร 31 6,027,706.68 

4 อบต.โนนตูม 22 4,052,361.60 

5 อบต.โนนยอ 10 3,456,000.00 

6 อบต.โนนรัง 17 4,281,000.00 

7 อบต.ประสุข 4 5,551,000.00 

8 อบต.สาหราย 7 2,162,400.00 

9 อบต.หนองหลัก 10 3,455,000.00 

 รวมอำเภอชุมพวง 108 30,803,468.28 

อำเภอโชคชัย 

1 เทศบาลตำบลโชคชยั 13 3,949,100.00 

2 เทศบาลตำบลดานเกวียน 11 2,084,972.19 

3 เทศบาลตำบลทาเยีย่ม 5 5,232,860.79 

4 อบต.ดานเกวยีน 7 2,099,200.00 

5 อบต.ทาจะหลงุ 11 2,253,671.99 

6 อบต.ทาอาง 1 327,000.00 

7 อบต.ทุงอรุณ 19 3,088,500.00 

8 อบต.พลับพลา 29 5,725,044.95 

9 อบต.ละลมใหมพฒันา 3 299,880.00 

 รวมอำเภอโชคชัย 99 25,060,229.92 

อำเภอดานขุนทด 

1 เทศบาลตำบลหนองกราด 13 3,367,800.00 

2 อบต.กุดพิมาน 8 3,590,000.00 

3 อบต.ดานขุนทด 19 5,220,500.00 

4 อบต.ดานนอก 21 5,700,500.00 

5 อบต.ตะเคียน 20 20,614,100.00 

6 อบต.โนนเมืองพฒันา 15 2,588,800.00 

7 อบต.พันชนะ 11 3,282,500.00 

8 อบต.หนองไทร 4 1,936,000.00 

9 อบต.หวยบง 5 3,212,990.82 

10 อบต.หินดาด 7 1,199,824.00 

 รวมอำเภอดานขุนทด 

 

123 50,713,014.82 



246 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

อำเภอเทพารักษ 

1 อบต.บงึปรือ 3 397,600.00 

2 อบต.วังยายทอง 10 2,464,000.00 

3 อบต.หนองแวง 3 1,049,900.00 

 รวมอำเภอเทพารักษ 16 3,911,500.00 

อำเภอโนนแดง 

1 อบต.ดอนยาวใหญ 3 545,877.00 

2 อบต.โนนแดง 3 575,000.00 

3 อบต.โนนตาเถร 6 1,554,136.51 

4 อบต.สำพะเนียง 11 2,165,000.00 

 รวมอำเภอโนนแดง 23 4,840,013.51 

อำเภอโนนไทย 

1 เทศบาลตำบลโคกสวาย 18 4,721,300.00 

2 เทศบาลตำบลโนนไทย 4 1,453,610.00 

3 เทศบาลตำบลบลัลงัก 13 3,717,500.00 

4 อบต.คางพล ู 9 2,245,000.00 

5 อบต.ดานจาก 25 4,172,500.00 

6 อบต.ถนนโพธ์ิ 18 6,069,000.00 

7 อบต.โนนไทย 19 4,690,000.00 

8 อบต.บานวัง 9 2,655,700.00 

9 อบต.มะคา 1 431,000.00 

10 อบต.สายออ 2 1,211,149.68 

11 อบต.สำโรง 4 662,510.00 

 รวมอำเภอโนนไทย 122 32,029,269.68 

อำเภอโนนสูง 

1 เทศบาลตำบลตลาดแค 1 200,000.00 

2 เทศบาลตำบลโนนสงู 10 11,652,000.00 

3 เทศบาลตำบลมะคา 3 1,004,799.48 

4 เทศบาลตำบลใหม 21 6,158,000.00 

5 อบต.จันอัด 16 3,934,520.00 

6 อบต.โตนด 9 3,238,620.27 

7 อบต.ธารปราสาท 154 178,367,400.00 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

อำเภอโนนสงู(ตอ) 

8 อบต.บิง 9 1,732,703.53 

9 อบต.พลสงคราม 13 3,858,500.00 

10 อบต.เมืองปราสาท 8 2,133,000.00 

11 อบต.ลำมูล 12 2,339,471.76 

12 อบต.หลุมขาว 6 3,175,440.00 

 รวมอำเภอโนนสูง 262 217,794,455.04 

อำเภอบวัลาย 

1 เทศบาลตำบลหนองบัวลาย 1 300,000.00 

2 อบต.เมืองพะไล 24 3,589,640.47 

3 อบต.หนองหวา 14 2,577,833.25 

 รวมอำเภอบัวลาย 39 6,467,473.72 

อำเภอบวัใหญ 

1 เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 2 488,000.00 

2 อบต.ขุนทอง 13 4,460,425.34 

3 อบต.ดานชาง 10 3,418,000.00 

4 อบต.โนนทองหลาง 10 2,982,503.16 

5 อบต.บัวใหญ 14 4,280,000.00 

6 อบต.เสมาใหญ 12 2,073,524.61 

7 อบต.หนองแจง 1 179,000.00 

 รวมอำเภอบัวใหญ 62 17,881,453.11 

อำเภอบานเหลื่อม 

1 เทศบาลตำบลบานเหลื่อม 10 3,635,754.62 

2 อบต.โคกกระเบื้อง 19 5,390,000.00 

3 อบต.ชอระกา 14 4,509,000.00 

 รวมอำเภอบานเหลื่อม 43 13,534,754.62 

อำเภอประทาย 

1 เทศบาลตำบลประทาย 12 3,747,000.00 

2 อบต.กระทุมราย 20 4,025,692.53 

3 อบต.โคกกลาง 8 2,575,387.34 

4 อบต.ดอนมัน 9 2,113,000.00 

5 อบต.ตลาดไทร 15 2,898,185.00 

6 อบต.ทุงสวาง 7 1,062,000.00 

7 อบต.นางรำ 

 

12 3,995,771.67 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

อำเภอประทาย(ตอ) 

8 อบต.โนนเพ็ด 15 2,708,000.00 

9 อบต.ประทาย 6 1,658,700.00 

10 อบต.เมืองโดน 4 1,288,000.00 

11 อบต.วังไมแดง 11 1,188,500.00 

12 อบต.หนองพลวง 14 9,289,900.00 

13 อบต.หันหวยทราย 14 3,559,507.97 

 รวมอำเภอประทาย 147 40,109,644.51 

อำเภอปกธงชัย 

1 เทศบาลเมืองเมืองปก 3 1,448,561.47 

2 เทศบาลตำบลตะขบ 1 150,000.00 

3 เทศบาลตำบลนกออก 18 4,797,700.00 

4 เทศบาลตำบลปกธงชัย 15 2,946,917.72 

5 เทศบาลตำบลลำนางแกว 5 1,493,000.00 

6 อบต.เกษมทรัพย 5 2,901,435.14 

7 อบต.งิ้ว 12 3,194,024.33 

8 อบต.ดอน 6 1,082,700.00 

9 อบต.ตะขบ 6 2,685,059.40 

10 อบต.ตะค ุ 25 5,938,618.97 

11 อบต.ตูม 17 3,326,000.00 

12 อบต.ธงชัยเหนือ 16 4,579,492.61 

13 อบต.ภหูลวง 15 3,286,740.00 

14 อบต.สะแกราช 17 1,992,252.22 

15 อบต.สขุเกษม 4 444,700.00 

 รวมอำเภอปกธงชยั 165 40,267,201.86 

อำเภอปากชอง 

1 เทศบาลเมืองปากชอง 10 17,483,050.00 

2 เทศบาลตำบลวังไทร 17 8,051,000.00 

3 เทศบาลตำบลหมูส ี 15 6,268,500.00 

4 อบต.ขนงพระ 26 11,203,100.00 

5 อบต.โปงตาลอง 3 2,179,000.00 

6 อบต.หนองน้ำแดง 22 10,142,300.00 

 รวมอำเภอปากชอง 93 55,326,950.00 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

อำเภอพระทองคำ 

1 เทศบาลตำบลพระทองคำ 3 784,615.00 

2 อบต.พังเทียม 11 3,704,000.00 

3 อบต.หนองหอย 21 5,823,706.60 

 รวมอำเภอพระทองคำ 35 10,312,321.60 

อำเภอพิมาย 

1 เทศบาลตำบลรังกาใหญ 31 7,538,077.63 

2 อบต.กระชอน 23 5,237,891.90 

3 อบต.กระเบื้องใหญ 18 5,026,000.00 

4 อบต.ดงใหญ 25 8,984,000.00 

5 อบต.ทาหลวง 8 2,644,500.00 

6 อบต.ธารละหลอด 10 3,097,491.00 

7 อบต.นิคมสรางตนเอง 13 5,528,000.00 

8 อบต.ในเมือง 55 13,463,500.00 

9 อบต.โบสถ 29 7,454,597.69 

10 อบต.สัมฤทธิ ์ 25 5,742,000.00 

11 อบต.หนองระเวียง 15 10,726,000.00 

 รวมอำเภอพิมาย 252 75,442,058.22 

อำเภอเมอืงนครราชสมีา 

1 เทศบาลนครนครราชสีมา 15 27,715,746.10 

2 เทศบาลตำบลเมืองใหมโคกกรวด 15 6,161,252.00 

3 เทศบาลตำบลโคกกรวด 5 2,818,200.00 

4 เทศบาลตำบลตลาด 6 4,093,400.00 

5 เทศบาลตำบลบานใหม 9 3,848,200.00 

6 เทศบาลตำบลปรุใหญ 7 1,704,000.00 

7 เทศบาลตำบลพุดซา 9 1,644,635.21 

8 เทศบาลตำบลสุรนาร ี 18 10,122,869.57 

9 เทศบาลตำบลหัวทะเล 14 5,504,192.21 

10 อบต.จอหอ 1 499,000.00 

11 อบต.พลกรัง 16 2,235,900.00 

12 อบต.พะเนา 8 2,947,700.00 

13 อบต.มะเริง 9 1,874,500.00 

14 อบต.สีมุม 1 505,140.82 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

อำเภอเมืองนครราชสีมา(ตอ) 

15 อบต.หนองบัวศาลา 11 5,078,781.19 

16 อบต.หนองระเวียง 14 4,545,291.31 

17 อบต.หมี่นไวย 1 366,334.00 

 รวมอำเภอเมืองนครราชสีมา 159 81,665,142.41 

อำเภอเมืองยาง 

1 เทศบาลตำบลเมอืงยาง 11 4,393,000.00 

2 อบต.โนนอุดม 22 2,624,000.00 

3 อบต.ละหานปลาคาว 1 98,000.00 

 รวมอำเภอเมืองยาง 34 7,115,000.00 

อำเภอลำทะเมนชัย 

1 เทศบาลตำบลขุย 10 2,187,000.00 

2 เทศบาลตำบลชองแมว 8 1,028,500.00 

3 เทศบาลตำบลบานยาง 14 4,137,000.00 

4 เทศบาลตำบลไพล 2 870,000.00 

5 เทศบาลตำบลหนองบัววง 8 2,975,000.00 

 รวมอำเภอลำทะเมนชัย 42 11,197,500.00 

อำเภอวังน้ำเขียว 

1 อบต.ไทยสามัคคี 11 2,566,400.00 

2 อบต.ระเริง 10 2,808,400.00 

3 อบต.วังน้ำเขียว 11 4,303,500.00 

 รวมอำเภอวังน้ำเขียว 32 9,678,300.00 

อำเภอสีคิ้ว 

1 เทศบาลเมอืงสีคิ้ว 3 920,760.68 

2 เทศบาลตำบลลาดบัวขาว 7 1,913,200.00 

3 เทศบาลตำบลหนองน้ำใส 12 4,716,000.00 

4 อบต.กฤษณา 8 1,767,438.00 

5 อบต.กุดนอย 13 3,875,500.00 

6 อบต.ดอนเมือง 26 3,946,500.00 

7 อบต.บานหัน 9 1,513,000.00 

8 อบต.มิตรภาพ 5 1,461,000.00 

9 อบต.ลาดบัวขาว 8 1,755,213.96 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

อำเภอสีคิ้ว(ตอ) 

10 อบต.วังโรงใหญ 13 4,457,700.00 

11 อบต.หนองหญาขาว 13 2,366,000.00 

 รวมอำเภอสีคิว้ 117 28,692,312.64 

อำเภอสีดา 

1 อบต.โนนประดู 8 2,063,806.59 

2 อบต.โพนทอง 12 2,331,600.00 

3 อบต.สามเมือง 9 2,614,754.22 

4 อบต.สีดา 10 1,048,000.00 

 รวมอำเภอสีดา 39 8,058,160.81 

อำเภอสูงเนิน 

1 เทศบาลตำบลกุดจิก 1 284,000.00 

2 เทศบาลตำบลสูงเนิน 1 527.00 

3 อบต.กุดจิก 3 1,086,496.29 

4 อบต.โนนคา 6 2,910,000.00 

5 อบต.บุงขี้เหล็ก 8 1,915,000.00 

6 อบต.สูงเนิน 36 7,684,000.00 

7 อบต.เสมา 5 1,234,760.00 

 รวมอำเภอสงูเนิน 60 15,114,783.29 

อำเภอเสงิสาง 

1 เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ 3 2,159,440.00 

2 เทศบาลตำบลเสิงสาง 8 4,237,597.84 

3 อบต.กุดโบสถ 16 10,281,847.45 

4 อบต.โนนสมบูรณ 10 2,735,055.20 

5 อบต.สระตะเคียน 21 8,081,800.00 

6 อบต.สขุไพบลูย 10 10,373,445.00 

7 อบต.เสิงสาง 1 7,728,818.02 

 รวมอำเภอเสิงสาง 69 45,598,003.51 

อำเภอหนองบุญมาก 

1 เทศบาลตำบลหนองหัวแรด 2 393,000.00 

2 อบต.ไทยเจรญิ 11 2,977,109.41 

3 อบต.บานใหม 8 3,280,500.00 

4 อบต.ลุงเขวา 9 2,483,700.00 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

อำเภอหนองบุญมาก(ตอ) 

5 อบต.สารภ ี 2 652,000.00 

6 อบต.หนองตะไก 1 830,000.00 

7 อบต.หนองไมไผ 9 3,827,247.00 

 รวมอำเภอหนองบุญมาก 42 14,443,556.41 

อำเภอหวยแถลง 

1 เทศบาลตำบลกงรถ 13 2,361,500.00 

2 เทศบาลตำบลหินดาด 3 1,187,000.00 

3 อบต.งิ้ว 22 6,447,000.00 

4 อบต.ตะโก 10 1,563,000.00 

5 อบต.ทบัสวาย 4 1,287,000.00 

6 อบต.เมืองพลบัพลา 6 3,038,186.02 

7 อบต.หลุงประดู 54 18,929,448.14 

8 อบต.หวยแคน 12 3,156,000.00 

9 อบต.หวยแถลง 1 300,000.00 

10 อบต.หินดาด 23 3,957,000.00 

 รวมอำเภอหวยแถลง 148 42,226,134.16 

 รวมยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง

พื้นฐาน 
2,803 1,019,405,165.82 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 

ที่ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จำนวนโครงการ งบประมาณ 

อำเภอแกงสนามนาง 

1 เทศบาลตำบลบึงสำโรง 24 14,574,843.90 

2 อบต.แกงสนามนาง 8 382,776.00 

3 อบต.โนนสำราญ 4 74,345.00 

4 อบต.บงึพะไล 5 2,100.00 

 รวมอำเภอแกงสนามนาง 41 15,034,064.90 

อำเภอขามทะเลสอ 

1 อบต.บงึออ 4 3,704,433.04 

3 อบต.โปงแดง 5 58,802.40 

4 อบต.หนองสรวง 1 6,950.00 

 รวมอำเภอขามทะเลสอ 10 3,770,185.44 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว ศาสนา วฒันธรรม ประเพณีและกีฬา 

อำเภอขามสะแกแสง 

1 เทศบาลตำบลขามสะแกแสง 1 129,997.00 

2 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน 6 4,343,533.80 

3 อบต.ขามสะแกแสง 1 1,408,220.00 

4 อบต.ชีวกึ 3 139,230.00 

5 อบต.เมืองนาท 1 3,350.00 

 รวมอำเภอขามสะแกแสง 12 6,024,330.80 

อำเภอคง 

1 เทศบาลตำบลเทพาลัย 1 201,161.00 

2 เทศบาลตำบลเมืองคง 5 239,650.00 

3 อบต.ดอนใหญ 1 19,952.00 

4 อบต.ตาจั่น 2 16,112.00 

5 อบต.โนนเต็ง 1 18,820.00 

6 อบต.บานปรางค 1 112,980.00 

7 อบต.หนองมะนาว 1 24,800.00 

 รวมอำเภอคง 12 633,475.00 

อำเภอครบุรี 

1 เทศบาลตำบลแชะ 3 159,908.00 

2 เทศบาลตำบลจระเขหิน 5 1,460,432.50 

3 เทศบาลตำบลไทรโยงไชยวาล 1 139,390.40 

4 เทศบาลตำบลอรพิมพ 1 49,187.00 

5 เทศบาลตำบลครบรุีใต 2 105,000.00 

6 อบต.โคกกระชาย 3 141,750.00 

7 อบต.เฉลียง 3 549,498.00 

8 อบต.ตะแบกบาน 4 262,573.00 

9 อบต.ลำเพียก 13 13,080,273.30 

 รวมอำเภอครบุรี 35 15,948,012.20 

อำเภอจักราช 

1 อบต.คลองเมือง 2 394,707.00 

2 อบต.ทองหลาง 7 5,469,621.44 

3 อบต.สีสกุ 2 240,000.00 

4 อบต.หนองขาม 1 60,000.00 

 รวมอำเภอจักราช 12 6,164,328.44 



254 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว ศาสนา วฒันธรรม ประเพณีและกีฬา 

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 

1 เทศบาลตำบลทาชาง 1 13,730.00 

 รวมอำเภอเฉลิมพระเกียรต ิ 1 13,730.00 

อำเภอชุมพวง 

1 เทศบาลตำบลชุมพวง 4 375,560.00 

2 อบต.ชุมพวง 1 20,000.00 

3 อบต.โนนตูม 1 40,000.00 

4 อบต.สาหราย 1 150,000.00 

 รวมอำเภอชุมพวง 7 585,560.00 

อำเภอโชคชัย 

1 เทศบาลตำบลโชคชัย 2 175,000.00 

2 เทศบาลตำบลดานเกวียน 1 121,532.00 

3 เทศบาลตำบลทาเยี่ยม 1 237,800.00 

4 อบต.ดานเกวียน 1 20,000.00 

5 อบต.ทุงอรุณ 2 50,000.00 

6 อบต.พลบัพลา 1 60,000.00 

7 อบต.ละลมใหมพัฒนา 1 150,000.00 

 รวมอำเภอโชคชัย 9 814,332.00 

อำเภอดานขุนทด 

1 เทศบาลตำบลดานขุนทด 3 106,000.00 

2 เทศบาลตำบลหนองกราด 2 120,000.00 

3 อบต.ดานขุนทด 1 121,447.00 

4 อบต.โนนเมืองพัฒนา 2 32,000.00 

5 อบต.บานเกา 1 190,000.00 

6 อบต.บานแปรง 5 290,000.00 

7 อบต.หวยบง 1 200,000.00 

8 อบต.หินดาด 2 300,000.00 

 รวมอำเภอดานขุนทด 17 1,359,447.00 

อำเภอเทพารักษ 

1 อบต.วังยายทอง 1 74,225.00 

2 อบต.สำนักตะครอ 7 1,684,800.00 

3 อบต.หนองแวง 1 99,520.00 

 รวมอำเภอเทพารักษ 9 1,858,545.00 



255 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว ศาสนา วฒันธรรม ประเพณีและกีฬา 

อำเภอโนนแดง 

1 อบต.ดอนยาวใหญ 3 1,448,340.00 

2 อบต.โนนแดง 2 72,860.00 

 รวมอำเภอโนนแดง 5 1,521,200.00 

อำเภอโนนไทย 

1 เทศบาลตำบลโนนไทย 3 121,547.00 

2 อบต.ดานจาก 1 10,000.00 

3 อบต.สายออ 6 12,320.00 

 รวมอำเภอโนนไทย 10 143,867.00 

อำเภอโนนสูง 

1 เทศบาลตำบลดอนหวาย 2 302,873.00 

2 เทศบาลตำบลตลาดแค 1 9,432.00 

3 เทศบาลตำบลโนนสูง 2 654,117.00 

4 เทศบาลตำบลมะคา 1 40,000.00 

5 เทศบาลตำบลใหม 4 4,018,360.00 

6 อบต.โตนด 7 2,734,626.90 

7 อบต.ธารปราสาท 10 18,005,000.00 

8 อบต.ลำมูล 1 34,725.00 

 รวมอำเภอโนนสูง 28 25,799,133.90 

อำเภอบัวลาย 

1 อบต.บัวลาย 2 170,780.00 

 รวมอำเภอบวัลาย 2 170,780.00 

อำเภอบวัใหญ 

1 เทศบาลเมืองบัวใหญ 6 1,455,232.00 

2 เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 7 4,488,804.38 

3 อบต.กุดจอก 1 89,882.00 

4 อบต.ขุนทอง 6 4,283,762.92 

5 อบต.ดอนตะหนิน 1 18,160.00 

6 อบต.บัวใหญ 2 124,490.00 

 รวมอำเภอบัวใหญ 23 10,460,331.30 

อำเภอบานเหลื่อม 

1 เทศบาลตำบลบานเหลื่อม 1 79,465.00 

2 อบต.บานเหลื่อม 2 28,040.00 

 รวมอำเภอบานเหลือ่ม 3 107,505.00 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 

อำเภอประทาย 

1 อบต.กระทุมราย 2 106,900.00 

2 อบต.โคกกลาง 3 193,288.00 

3 อบต.ตลาดไทร 2 50,000.00 

4 อบต.ทุงสวาง 5 215,000.00 

5 อบต.นางรำ 3 167,980.00 

6 อบต.โนนเพ็ด 10 11,274,735.00 

7 อบต.วังไมแดง 3 41,080.00 

8 อบต.หนองพลวง 2 1,344,640.00 

 รวมอำเภอประทาย 30 13,393,623.00 

อำเภอปกธงชัย 

1 เทศบาลเมอืงเมืองปก 5 397,658.25 

2 เทศบาลตำบลนกออก 3 62,600.00 

3 อบต.เกษมทรัพย 3 1,549,454.92 

4 อบต.ดอน 1 26,400.00 

5 อบต.ตะขบ 1 40,950.00 

6 อบต.สำโรง 6 167,197.00 

7 อบต.สุขเกษม 9 2,601,157.16 

 รวมอำเภอปกธงชัย 28 4,845,417.33 

อำเภอปากชอง 

1 เทศบาลเมอืงปากชอง 1 274,759.80 

2 เทศบาลตำบลสมีามงคล 1 5,781.00 

3 เทศบาลตำบลหมสู ี 2 282,465.92 

4 อบต.คลองมวง 2 20,534.00 

5 อบต.พญาเย็น 13 5,907,409.78 

6 อบต.หนองน้ำแดง 9 6,821,303.77 

 รวมอำเภอปากชอง 28 13,312,254.27 

อำเภอพระทองคำ 

1 อบต.หนองหอย 1 88,900.00 

 รวมอำเภอพระทองคำ 1 88,900.00 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 

อำเภอพิมาย 

1 เทศบาลตำบลพิมาย 5 1,535,267.60 

2 อบต.นิคมสรางตนเอง 2 159,500.00 

3 อบต.โบสถ 20 9,179,590.00 

4 อบต.สมัฤทธิ ์ 2 145,887.00 

 รวมอำเภอพิมาย 29 11,020,244.60 

อำเภอเมืองนครราชสีมา 

1 เทศบาลตำบลโคกกรวด 9 755,978.67 

2 เทศบาลตำบลโคกสงู 3 64,205.00 

3 เทศบาลตำบลจอหอ 1 10,000.00 

4 เทศบาลตำบลบานโพธ์ิ 1 7,750.00 

5 เทศบาลตำบลบานใหม 3 132,383.00 

6 เทศบาลตำบลสรุนาร ี 1 2,130.00 

8 เทศบาลตำบลหัวทะเล 2 416,639.00 

9 เทศบาลตำบลหนองบัวศาลา 7 6,572,931.00 

 รวมอำเภอเมืองนครราชสีมา 27 7,962,016.67 

อำเภอเมืองยาง 

1 เทศบาลตำบลเมอืงยาง 4 248,546.00 

2 อบต.โนนอุดม 1 11,660.00 

 รวมอำเภอเมืองยาง 5 260,206.00 

อำเภอลำทะเมนชัย 

1 เทศบาลตำบลขุย 2 91,460.00 

2 เทศบาลตำบลบานยาง 1 32,930.00 

3 เทศบาลตำบลไพล 6 2,439,939.60 

4 เทศบาลตำบลหนองบัววง 3 239,164.00 

 รวมอำเภอลำทะเมนชัย 12 2,803,493.60 

อำเภอวังน้ำเขียว 

1 เทศบาลตำบลศาลเจาพอ 3 178,989.96 

2 อบต.ระเริง 4 364,630.00 

3 อบต.วังน้ำเขียว 9 160,976.20 

 รวมอำเภอวังน้ำเขียว 16 704,596.16 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 

อำเภอสีคิ้ว 

1 เทศบาลเมืองสีคิ้ว 11 1,471,285.00 

2 เทศบาลตำบลคลองไผ 4 171,059.00 

3 เทศบาลตำบลลาดบัวขาว 4 335,099.00 

4 อบต.กฤษณา 1 138,323.00 

5 อบต.มิตรภาพ 2 18,895.00 

6 อบต.ลาดบัวขาว 4 736,872.00 

7 อบต.วังโรงใหญ 4 327,554.00 

 รวมอำเภอสีคิ้ว 30 3,199,087.00 

อำเภอสดีา 

1 อบต.โนนประดู 4 162,554.00 

2 อบต.โพนทอง 18 1,756,961.00 

 รวมอำเภอสดีา 22 1,919,515.00 

อำเภอสูงเนิน 

1 เทศบาลตำบลกุดจิก 2 210,032.00 

2 อบต.โคงยาง 1 19,650.00 

3 อบต.โคราช 1 15,000.00 

4 อบต.บุงขี้เหล็ก 3 183,890.00 

5 อบต.มะเกลือเกา 2 282,206.00 

 รวมอำเภอสูงเนิน 9 710,778.00 

อำเภอเสิงสาง 

1 อบต.โนนสมบูรณ 4 22,048.00 

 รวมอำเภอเสิงสาง 4 22,048.00 

อำเภอหนองบญุมาก 

1 เทศบาลตำบลหนองหัวแรด 6 3,412,012.10 

2 เทศบาลตำบลแหลมทอง 7 6,039,235.19 

3 อบต.ไทยเจรญิ 3 1,101,833.60 

4 อบต.ลุงเขวา 2 19,750.00 

 รวมอำเภอหนองบญุมาก 18 10,572,830.89 

อำเภอหวยแถลง 

1 เทศบาลตำบลหินดาด 2 394,595.00 

2 อบต.ทับสวาย 5 233,960.00 

 รวมอำเภอหวยแถลง 7 628,555.00 

ยุทธศาสตรการพฒันาดานการทองเที่ยว ศาสนา 

วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 

502 161,852,393.50 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการบานเมืองที่ด ี

ที ่ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จำนวนโครงการ งบประมาณ 

อำเภอแกงสนามนาง 

1 เทศบาลตำบลบึงสำโรง 1 409,170.10 

2 อบต.แกงสนามนาง 8 3,399,017.00 

3 อบต.โนนสำราญ 2 30,850.00 

4 อบต.บงึพะไล 1 94,563.00 

5 อบต.สสีุก 6 9,073,244.50 

 รวมอำเภอแกงสนามนาง 18 13,006,844.60 

อำเภอขามทะเลสอ 

1 เทศบาลตำบลพันดุง 1 47,481.00 

2 อบต.บงึออ 1 20,000.00 

3 อบต.โปงแดง 1 109,975.00 

4 อบต.หนองสรวง 4 604,925.00 

 รวมอำเภอขามทะเลสอ 7 782,381.00 

อำเภอขามสะแกแสง 

1 เทศบาลตำบลขามสะแกแสง 11 603,934.00 

2 เทศบาลตำบลโนนเมือง 2 192,869.10 

3 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน 3 439,674.50 

4 อบต.ขามสะแกแสง 3 577,386.00 

5 อบต.ชีวึก 2 52,919.00 

6 อบต.พะงาด 4 664,512.00 

7 อบต.เมืองเกษตร 3 89,830.00 

8 อบต.เมืองนาท 2 261,300.00 

9 อบต.หนองหัวฟาน 2 10,880.00 

 รวมอำเภอขามสะแกแสง 32 2,893,304.60 

อำเภอคง 

1 เทศบาลตำบลเทพาลัย 1 57,635.10 

2 เทศบาลตำบลเมอืงคง 4 103,040.50 

3 อบต.ขามสมบรูณ 3 225,130.00 

4 อบต.คูขาด 14 750,753.20 

5 อบต.ดอนใหญ 8 503,786.00 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการบานเมืองที่ด ี

อำเภอคง(ตอ) 

6 อบต.ตาจั่น 14 1,232,091.66 

7 อบต.เทพาลัย 9 14,322,777.00 

8 อบต.โนนเตง็ 2 167,185.00 

9 อบต.บานปรางค 4 191,600.00 

10 อบต.เมืองคง 6 952,826.00 

11 อบต.หนองบัว 2 254,451.00 

12 อบต.หนองมะนาว 8 14,205,416.00 

 รวมอำเภอคง 75 32,966,691.46 

อำเภอครบุร ี

1 เทศบาลตำบลแชะ 5 557,820.00 

2 เทศบาลตำบลจระเขหิน 13 17,900,095.40 

3 เทศบาลตำบลไทรโยงไชยวาล 5 527,105.20 

4 เทศบาลตำบลครบรุีใต 4 48,200.00 

5 อบต.แชะ 1 5,000.00 

6 อบต.โคกกระชาย 8 4,579,640.00 

7 อบต.จระเขหิน 1 5,000.00 

8 อบต.เฉลียง 5 279,216.00 

9 อบต.ตะแบกบาน 6 1,044,255.00 

10 อบต.มาบตะโกเอน 3 109,675.00 

11 อบต.ลำเพียก 2 263,300.00 

 รวมอำเภอครบุร ี 53 25,319,306.60 

อำเภอจักราช 

1 เทศบาลตำบลจักราช 2 546,461.05 

2 อบต.คลองเมือง 2 34,460.00 

3 อบต.จกัราช 2 404,760.00 

4 อบต.ทองหลาง 6 369,060.00 

5 อบต.หนองขาม 5 480,000.00 

6 อบต.หนองพลวง 1 4,476.00 

7 อบต.หินโคน 1 300,000.00 

 รวมอำเภอจักราช 19 2,139,217.05 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการบานเมืองที่ด ี

อำเภอเฉลิมพระเกียรต ิ

1 เทศบาลตำบลทาชาง 14 4,582,144.68 

2 อบต.ชางทอง 7 315,020.00 

3 อบต.ทาชาง 12 873,100.00 

4 อบต.พระพุทธ 1 9,660.00 

5 อบต.หนองงเูหลือม 8 306,630.76 

6 อบต.หนองยาง 3 820,000.00 

 รวมอำเภอเฉลิมพระเกียรต ิ 45 6,906,555.44 

อำเภอชุมพวง 

1 เทศบาลตำบลชุมพวง 5 722,478.00 

2 อบต.ชุมพวง 5 236,200.00 

3 อบต.ตลาดไทร 9 3,440,141.00 

4 อบต.โนนตูม 3 2,333,000.00 

5 อบต.โนนยอ 20 594,300.00 

6 อบต.โนนรัง 2 230,000.00 

7 อบต.ประสุข 1 4,000.00 

8 อบต.สาหราย 1 9,490.00 

9 อบต.หนองหลัก 1 70,000.00 

 รวมอำเภอชุมพวง 47 7,639,609.00 

อำเภอโชคชัย 

1 เทศบาลตำบลโชคชัย 7 1,507,100.00 

2 เทศบาลตำบลดานเกวียน 8 867,344.00 

3 เทศบาลตำบลทาเยี่ยม 10 238,100.00 

4 อบต.โชคชัย 4 461,000.00 

5 อบต.ดานเกวียน 9 1,719,690.00 

6 อบต.ทาจะหลุง 8 670,050.00 

7 อบต.ทาลาดขาว 4 229,100.00 

8 อบต.ทาอาง 12 926,100.00 

9 อบต.ทุงอรุณ 5 3,865,007.00 

10 อบต.พลับพลา 14 1,588,820.00 

11 อบต.ละลมใหมพัฒนา 1 281,130.00 

 รวมอำเภอโชคชัย 82 12,353,441.00 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการบานเมอืงที่ดี 

อำเภอดานขุนทด 

1 เทศบาลตำบลดานขุนทด 3 436,000.00 

2 เทศบาลตำบลหนองกราด 2 497,400.00 

3 อบต.กุดพิมาน 6 365,500.00 

4 อบต.ดานขุนทด 4 448,374.00 

5 อบต.ดานนอก 2 55,000.00 

6 อบต.ตะเคียน 3 2,180,030.00 

7 อบต.โนนเมือง 6 623,164.00 

8 อบต.บานเกา 5 11,646,365.00 

9 อบต.บานแปรง 11 12,963,665.00 

10 อบต.หนองกราด 3 48,130.00 

11 อบต.หนองไทร 3 305,157.00 

12 อบต.หวยบง 4 2,459,843.00 

13 อบต.หินดาด 4 1,185,000.00 

 รวมอำเภอดานขุนทด 56 33,213,628.00 

อำเภอเทพารักษ 

1 อบต.บึงปรือ 4 270,190.00 

2 อบต.วังยายทอง 10 8,968,939.00 

3 อบต.สำนักตะครอ 3 122,840.00 

 รวมอำเภอเทพารักษ 17 9,361,969.00 

อำเภอโนนแดง 

1 เทศบาลตำบลโนนแดง 5 470,917.00 

2 อบต.ดอนยาวใหญ 4 75,758.00 

3 อบต.โนนแดง 2 92,810.00 

4 อบต.โนนตาเถร 7 9,282,986.00 

5 อบต.สำพะเนียง 3 461,000.00 

 รวมอำเภอโนนแดง 21 10,383,471.00 

อำเภอโนนไทย 

1 เทศบาลตำบลโนนไทย 3 2,778,331.00 

2 เทศบาลตำบลบัลลังก 1 1,095,529.00 

3 อบต.คางพล ู 6 616,170.00 

4 อบต.ดานจาก 2 116,320.00 

5 อบต.มะคา 1 93,035.00 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการบานเมอืงที่ดี 

อำเภอโนนไทย(ตอ) 

6 อบต.สายออ 2 319,800.00 

7 อบต.สำโรง 3 96,253.00 

 รวมอำเภอโนนไทย 18 5,115,438.00 

อำเภอโนนสูง 

1 เทศบาลตำบลดานคลา 1 685,996.14 

2 เทศบาลตำบลตลาดแค 3 136,314.60 

3 เทศบาลตำบลโนนสูง 4 1,038,572.76 

4 เทศบาลตำบลมะคา 3 172,635.80 

5 อบต.ขามเฒา 12 748,665.00 

6 อบต.จันอัด 2 23,150.00 

7 อบต.ดอนชมพ ู 1 3,690.00 

8 อบต.โตนด 8 13,726,715.50 

9 อบต.ธารปราสาท 22 3,145,000.00 

10 อบต.บิง 10 574,837.34 

11 อบต.พลสงคราม 2 954,045.00 

12 อบต.มะคา 2 544,624.80 

13 อบต.ลำคอหงษ 2 346,730.00 

14 อบต.ลำมูล 5 443,290.00 

 รวมอำเภอโนนสูง 77 22,544,266.94 

อำเภอบัวลาย 

1 เทศบาลตำบลหนองบัวลาย 1 14,800.00 

2 อบต.บัวลาย 2 685,400.00 

3 อบต.เมืองพะไล 2 298,939.00 

4 อบต.หนองหวา 18 733,398.00 

 รวมอำเภอบวัลาย 23 1,732,537.00 

อำเภอบัวใหญ 

1 เทศบาลเมืองบัวใหญ 14 9,105,088.56 

2 เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 22 1,184,255.10 

3 อบต.ขุนทอง 6 276,458.00 

4 อบต.ดานชาง 1 377,380.00 

5 อบต.โนนทองหลาง 5 73,310.00 

6 อบต.บัวใหญ 5 583,079.00 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการบานเมอืงที่ดี 

อำเภอบัวใหญ(ตอ) 

7 อบต.เสมาใหญ 3 52,130.00 

8 อบต.หนองแจงใหญ 3 202,209.00 

9 อบต.หวยยาง 2 232,220.00 

 รวมอำเภอบวัใหญ 61 12,086,129.66 

อำเภอบานเหลื่อม 

1 เทศบาลตำบลบานเหลื่อม 3 402,630.00 

2 อบต.ชอระกา 7 214,574.00 

3 อบต.บานเหลื่อม 3 161,840.00 

4 อบต.วังโพธิ ์ 2 10,428.00 

 รวมอำเภอบานเหลือ่ม 15 789,472.00 

อำเภอประทาย 

1 เทศบาลตำบลประทาย 4 1,068,004.60 

2 อบต.โคกกลาง 4 62,228.00 

3 อบต.ดอนมัน 6 355,286.00 

4 อบต.ตลาดไทร 2 480,585.00 

5 อบต.ทุงสวาง 1 35,560.00 

6 อบต.นางรำ 9 341,179.64 

7 อบต.เมืองโดน 2 107,220.00 

8 อบต.วังไมแดง 4 166,100.00 

9 อบต.หนองคาย 7 8,753,068.50 

10 อบต.หนองพลวง 1 30,000.00 

11 อบต.หันหวยทราย 8 1,070,779.00 

 รวมอำเภอประทาย 48 12,470,010.74 

อำเภอปกธงชัย 

1 เทศบาลเมืองเมืองปก 6 1,409,374.50 

2 เทศบาลตำบลตะขบ 3 547,480.86 

3 เทศบาลตำบลบอปลาทอง 5 1,115,952.00 

4 เทศบาลตำบลปกธงชัย 17 1,864,071.80 

5 เทศบาลตำบลลำนางแกว 3 260,315.50 

6 อบต.เกษมทรัพย 1 97,575.00 

7 อบต.งิ้ว 13 2,691,640.00 

8 อบต.ดอน 2 131,621.20 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการบานเมอืงที่ดี 

อำเภอปกธงชัย(ตอ) 

9 อบต.ตะขบ 2 19,606.00 

10 อบต.ตะค ุ 8 27,827,820.00 

11 อบต.ตูม 3 26,880.00 

12 อบต.ธงชัยเหนือ 5 317,164.00 

13 อบต.ภหูลวง 2 252,110.00 

14 อบต.สะแกราช 4 709,000.00 

15 อบต.สำโรง 5 447,260.00 

16 อบต.สขุเกษม 4 151,187.00 

 รวมอำเภอปกธงชยั 83 37,869,057.86 

อำเภอปากชอง 

1 เทศบาลเมืองปากชอง 12 11,333,443.96 

2 เทศบาลตำบลกลางดง 4 372,474.18 

3 เทศบาลตำบลวังไทร 5 18,311,963.26 

4 เทศบาลตำบลสีมามงคล 11 1,497,671.98 

5 เทศบาลตำบลหมูส ี 6 1,902,580.00 

6 อบต.ขนงพระ 8 18,417,636.00 

7 อบต.พญาเย็น 12 2,914,013.05 

8 อบต.หนองสาหราย 2 310,084.00 

 รวมอำเภอปากชอง 60 55,059,866.43 

อำเภอพระทองคำ 

1 เทศบาลตำบลพระทองคำ 3 337,268.00 

2 เทศบาลตำบลสระพระ 2 496,988.00 

3 อบต.ทัพรั้ง 10 4,298,317.20 

4 อบต.พังเทียม 1 107,157.00 

5 อบต.หนองหอย 1 80,420.00 

 รวมอำเภอพระทองคำ 17 5,320,150.20 

อำเภอพิมาย 

1 เทศบาลตำบลพมิาย 7 665,495.00 

2 อบต.กระชอน 4 520,720.00 

3 อบต.ชีวาน 8 921,610.00 

4 อบต.ดงใหญ 2 70,016.00 

5 อบต.ทาหลวง 5 172,835.00 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการบานเมืองที่ด ี

อำเภอพิมาย(ตอ) 

6 อบต.ธารละหลอด 9 677,681.00 

7 อบต.นิคมสรางตนเอง 8 593,110.00 

8 อบต.โบสถ 8 327,523.00 

9 อบต.สมัฤทธิ ์ 7 446,202.00 

10 อบต.หนองระเวียง 5 218,738.00 

 รวมอำเภอพิมาย 63 4,613,930.00 

อำเภอเมืองนครราชสีมา 

1 เทศบาลนครนครราชสีมา 10 12,325,639.28 

2 เทศบาลเมอืงใหมโคกกรวด 4 352,971.29 

3 เทศบาลตำบลโคกกรวด 6 281,747.99 

4 เทศบาลตำบลโคกสงู 15 22,282,183.53 

5 เทศบาลตำบลจอหอ 8 2,187,243.97 

6 เทศบาลตำบลตลาด 1 9,080.00 

7 เทศบาลตำบลบานโพธ์ิ 2 382,312.00 

8 เทศบาลตำบลบานใหม 8 3,376,178.70 

9 เทศบาลตำบลปรุใหญ 5 1,424,251.90 

10 เทศบาลตำบลพุดซา 5 629,291.45 

11 เทศบาลตำบลสรุนาร ี 4 810,206.80 

12 เทศบาลตำบลหนองไขน้ำ 10 2,560,841.89 

13 เทศบาลตำบลหัวทะเล 12 1,859,917.52 

14 อบต.จอหอ 8 2,583,092.41 

15 อบต.พลกรงั 12 1,882,077.00 

16 อบต.มะเรงิ 2 437,000.00 

17 อบต.สมีุม 3 343,023.00 

18 อบต.หนองจะบก 5 14,165,852.00 

19 อบต.หนองบัวศาลา 7 642,775.00 

20 อบต.หนองระเวียง 11 805,069.00 

21 อบต.หมื่นไวย 6 359,328.95 

 รวมอำเภอเมืองนครราชสีมา 144 69,700,083.68 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการบานเมืองที่ด ี

อำเภอเมืองยาง 

1 เทศบาลตำบลเมอืงยาง 7 572,966.60 

2 อบต.กระเบื้องนอก 4 98,321.00 

3 อบต.โนนอุดม 6 949,260.00 

 รวมอำเภอเมืองยาง 17 1,620,547.60 

อำเภอลำทะเมนชัย 

1 เทศบาลตำบลขุย 3 147,482.10 

2 เทศบาลตำบลบานยาง 9 3,625,174.91 

3 เทศบาลตำบลไพล 4 887,234.60 

 รวมอำเภอลำทะเมนชัย 16 4,659,891.61 

อำเภอวังน้ำเขียว 

1 เทศบาลตำบลศาลเจาพอ 3 273,440.54 

2 อบต.วังน้ำเขียว 4 59,800.00 

3 อบต.อุดมทรัพย 2 288,510.00 

 รวมอำเภอวังน้ำเขียว 9 621,750.54 

อำเภอสีคิ้ว 

1 เทศบาลเมอืงสีคิ้ว 10 1,039,197.68 

2 เทศบาลตำบลคลองไผ 6 173,140.45 

3 อบต.กฤษณา 5 964,930.00 

4 อบต.กุดนอย 1 2,116.00 

5 อบต.ดอนเมือง 2 610,132.00 

6 อบต.ลาดบัวขาว 1 29,960.00 

7 อบต.วังโรงใหญ 3 397,460.00 

 รวมอำเภอสีคิ้ว 28 3,216,936.13 

อำเภอสีดา 

1 อบต.โนนประดู 15 536,031.14 

2 อบต.โพนทอง 1 18,000.00 

3 อบต.สามเมือง 30 8,215,399.32 

4 อบต.สีดา 4 5,923,700.00 

 รวมอำเภอสีดา 50 14,693,130.46 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการบานเมืองที่ด ี

อำเภอสูงเนิน 

1 เทศบาลตำบลกุดจกิ 3 217,237.35 

2 เทศบาลตำบลสงูเนิน 9 1,478,356.00 

3 อบต.กุดจิก 3 9,750.00 

4 อบต.โคงยาง 1 85,000.00 

5 อบต.โนนคา 5 50,465.00 

6 อบต.บุงขี้เหล็ก 3 409,150.91 

7 อบต.มะเกลือเกา 1 178,375.00 

8 อบต.มะเกลือใหม 5 15,514,300.00 

9 อบต.สงูเนิน 3 517,241.34 

 รวมอำเภอสูงเนิน 33 18,459,875.60 

อำเภอเสิงสาง 

1 เทศบาลตำบลโนนสบูรณ 9 1,050,746.70 

2 เทศบาลตำบลเสิงสาง 9 569,455.50 

3 อบต.กุดโบสถ 7 682,858.00 

4 อบต.โนนสมบรูณ 20 1,550,149.97 

5 อบต.บานราษฎร 6 1,097,341.00 

6 อบต.สระตะเคียน 4 116,650.00 

7 อบต.สุขไพบูลย 9 1,671,521.12 

8 อบต.เสิงสาง 33 3,049,244.68 

 รวมอำเภอเสิงสาง 97 9,787,966.97 

อำเภอหนองบุญมาก 

1 เทศบาลตำบลหนองหัวแรด 14 3,400,418.47 

2 เทศบาลตำบลแหลมทอง 2 29,825.00 

3 อบต.ไทยเจรญิ 4 122,507.00 

4 อบต.ลงุเขวา 3 30,850.00 

5 อบต.สารภ ี 3 120,859.80 

6 อบต.หนองตะไก 6 184,810.00 

7 อบต.หนองบญุมาก 1 540 

 

8 อบต.หนองไมไผ 4 199,986 

 รวมอำเภอหนองบุญมาก 37 4,089,796.27 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการรักษาความปลอดในชีวิตและทรัพยสิน 

ที ่ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จำนวนโครงการ งบประมาณ 

อำเภอแกงสนามนาง 

1 อบต.แกงสนามนาง 5 99,845.00 

2 อบต.โนนสำราญ 2 175,310.00 

 รวมอำเภอแกงสนามนาง 7 275,155.00 

อำเภอขามทะเลสอ 

1 อบต.หนองสรวง 1 23,050.00 

 รวมอำเภอขามทะเลสอ 1 23,050.00 

อำเภอขามสะแกแสง 

1 เทศบาลตำบลขามสะแกแสง 1 1,340,000.00 

2 อบต.ชีวกึ 1 36,924.00 

 รวมอำเภอขามสะแกแสง 2 1,376,924.00 

อำเภอคง 

1 เทศบาลตำบลเทพาลัย 3 364,160.00 

2 อบต.ขามสมบูรณ 1 29,300.00 

3 อบต.ดอนใหญ 1 29,905.00 

4 อบต.ตาจั่น 2 596,947.00 

5 อบต.เมืองคง 2 215,000.00 

6 อบต.หนองมะนาว 1 26,640.00 

 รวมอำเภอคง 10 1,261,952.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการบานเมืองที่ด ี

อำเภอหวยแถลง 

1 เทศบาลตำบลกงรถ 3 1,901,612.87 

2 เทศบาลตำบลหวยแถลง 2 83,715.00 

3 เทศบาลตำบลหินดาด 11 4,827,733.00 

4 อบต.งิ้ว 11 17,924,344.16 

5 อบต.ทบัสวาย 1 3,900.00 

6 อบต.เมืองพลบัพลา 3 248,445.00 

7 อบต.หลุงประดู 3 66,490.00 

8 อบต.หินดาด 4 2,024,875.00 

 รวมอำเภอหวยแถลง 38 27,081,115.03 

 รวมยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการ

บานเมืองที่ด ี
1,406 468,498,371.47 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการรักษาความปลอดในชีวิตและทรัพยสิน 

อำเภอครบุร ี

1 เทศบาลตำบลแชะ 2 27,711.00 

2 เทศบาลตำบลจระเขหิน 2 99,454.93 

3 เทศบาลอรพิมพ 2 21,088.00 

4 เทศบาลตำบลครบรุีใต 2 10,800.00 

5 อบต.โคกกระชาย 4 36,850.00 

6 อบต.เฉลียง 1 6,089.00 

7 อบต.ตะแบกบาน 2 60,000.00 

8 อบต.มาบตะโกเอน 1 11,787.00 

9 อบต.ลำเพียก 3 81,748.00 

 รวมอำเภอครบุร ี 19 355,527.93 

อำเภอจักราช 

1 เทศบาลตำบลจักราช 2 55,279.16 

2 อบต.คลองเมือง 3 1,297,841.00 

3 อบต.จกัราช 1 22,010.00 

4 อบต.ทองหลาง 2 29,900.00 

5 อบต.สสีุก 3 90,000.00 

6 อบต.หนองขาม 2 60,000.00 

7 อบต.หินโคน 2 20,000.00 

 รวมอำเภอจักราช 15 1,575,030.16 

อำเภอเฉลิมพระเกียรต ิ

1 อบต.ชางทอง 2 308,946.86 

2 อบต.พระพุทธ 1 5,165.00 

3 อบต.หนองงเูหลือม 3 65,000.00 

 รวมอำเภอเฉลิมพระเกียรต ิ 6 379,111.86 

อำเภอชุมพวง 

1 เทศบาลตำบลชุมพวง 5 169,805.00 

2 อบต.ชุมพวง 1 20,000.00 

3 อบต.ตลาดไทร 2 50,000.00 

4 อบต.ทาลาด 1 11,607.00 

5 อบต.โนนตูม 1 30,000.00 

6 อบต.ประสุข 3 65,000.00 
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อำเภอชุมพวง(ตอ) 

7 อบต.สาหราย 1 40,700.00 

8 อบต.หนองหลัก 1 5,000.00 

 รวมอำเภอชุมพวง 15 392,112.00 

อำเภอโชคชัย 

1 เทศบาลตำบลโชคชัย 2 245,100.00 

2 เทศบาลตำบลดานเกวียน 2 22,840.00 

3 อบต.ดานเกวียน 1 20,378.71 

4 อบต.ทาจะหลุง 2 7,000.00 

5 อบต.ทาลาดขาว 1 50,000.00 

6 อบต.ทาอาง 1 23,250.00 

7 อบต.ทุงอรุณ 2 60,000.00 

8 อบต.พลับพลา 1 12,000.00 

9 อบต.ละลมใหมพัฒนา 2 20,000.00 

 รวมอำเภอโชคชัย 14 460,568.71 

อำเภอดานขุนทด 

1 เทศบาลตำบลหนองกราด 2 20,000.00 

2 อบต.กุดพมิาน 3 75,000.00 

3 อบต.ดานขุนทด 1 20,380.00 

4 อบต.ดานนอก 2 30,000.00 

5 อบต.ตะเคียน 1 44,000.00 

6 อบต.โนนเมือง 2 85,138.85 

7 อบต.บานเกา 1 98,000.00 

8 อบต.บานแปรง 3 100,000.00 

9 อบต.พันชนะ 2 31,200.00 

10 อบต.หวยบง 1 30,000.00 

11 อบต.หินดาด 2 47,100.00 

 รวมอำเภอดานขุนทด 20 580,818.85 

อำเภอเทพารักษ 

1 อบต.บงึปรือ 2 40,000.00 

2 อบต.วังยายทอง 1 4,036.00 

 รวมอำเภอเทพารักษ 3 44,036.00 
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อำเภอโนนแดง 

1 เทศบาลตำบลวังหิน 1 15,900.00 

2 อบต.โนนแดง 1 9,333.60 

3 อบต.โนนตาเถร 4 318,388.00 

 รวมอำเภอโนนแดง 6 343,621.60 

อำเภอโนนไทย 

1 เทศบาลตำบลโนนไทย 1 30,800.00 

2 เทศบาลตำบลบลัลงัก 2 337,432.00 

3 อบต.คางพล ู 3 8,974,800.00 

4 อบต.ดานจาก 1 7,200.00 

5 อบต.บานวัง 3 31,781.00 

6 อบต.มะคา 3 306,515.50 

 รวมอำเภอโนนไทย 13 9,688,528.50 

อำเภอโนนสูง 

1 เทศบาลตำบลดอนหวาย 2 45,856.00 

2 เทศบาลตำบลโนนสงู 1 69,913.94 

3 เทศบาลตำบลมะคา 2 1,776.00 

4 เทศบาลตำบลใหม 12 459,121.40 

5 อบต.พลสงคราม 1 13,076.00 

6 อบต.ลำมูล 3 1,519,967.88 

 รวมอำเภอโนนสูง 21 2,109,711.22 

อำเภอบัวใหญ 

1 เทศบาลเมอืงบัวใหญ 4 438,176.47 

2 เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 7 10,594,959.00 

3 อบต.ขุนทอง 1 67,200.00 

4 อบต.ดานชาง 1 40,000.00 

5 อบต.โนนทองหลาง 2 32,245.00 

6 อบต.บัวใหญ 3 85,360.00 

7 อบต.เสมาใหญ 2 629,445.30 

8 อบต.หนองแจงใหญ 2 587,839.00 

 รวมอำเภอบัวใหญ 22 12,475,224.77 
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อำเภอบานเหลื่อม 

1 เทศบาลตำบลบานเหลื่อม 1 15,587.00 

2 อบต.ชอระกา 2 157,576.00 

 รวมอำเภอบานเหลื่อม 3 173,163.00 

อำเภอประทาย 

1 อบต.โคกกลาง 1 26,200.00 

2 อบต.ตลาดไทร 1 10,000.00 

3 อบต.ทุงสวาง 1 16,420.00 

4 อบต.นางรำ 2 29,535.00 

5 อบต.โนนเพ็ด 2 14,250.00 

6 อบต.หันหวยทราย 2 17,664.00 

 รวมอำเภอประทาย 9 114,069.00 

อำเภอปกธงชัย 

1 เทศบาลเมอืงเมืองปก 1 47,406.00 

2 อบต.เกษมทรัพย 1 19,300.00 

3 อบต.ตะขบ 5 104,655.00 

4 อบต.ตะค ุ 2 1,205,786.91 

 รวมอำเภอปกธงชัย 9 1,377,147.91 

อำเภอปากชอง 

1 เทศบาลตำบลหมสู ี 2 78,450.00 

2 อบต.พญาเย็น 1 75,430.16 

3 อบต.หนองน้ำแดง 2 23,830.00 

4 อบต.หนองสาหราย 3 308,370.00 

 รวมอำเภอปากชอง 8 486,080.16 

อำเภอพระทองคำ 

1 อบต.พังเทียม 1 14,400.00 

2 อบต.หนองหอย 2 354,972.00 

 รวมอำเภอพระทองคำ 3 369,372.00 

อำเภอพิมาย 

1 อบต.นิคมสรางตนเอง 1 62,400.00 

 รวมอำเภอพิมาย 1 62,400.00 
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อำเภอเมืองนครราชสีมา 

1 เทศบาลตำบลโคกกรวด 1 6,925.00 

2 เทศบาลตำบลโคกสงู 2 48,310.00 

3 เทศบาลตำบลจอหอ 5 63,315.00 

4 เทศบาลตำบลบานใหม 5 221,337.10 

5 เทศบาลตำบลปรุใหญ 4 541,851.00 

6 เทศบาลตำบลหนองไขน้ำ 5 9,429,000.00 

7 อบต.หนองระเวียง 3 90,979.61 

 รวมอำเภอเมืองนครราชสีมา 25 10,401,717.71 

อำเภอเมืองยาง 

1 เทศบาลตำบลเมอืงยาง 3 22,310.00 

2 อบต.โนนอุดม 2 89,312.00 

 รวมอำเภอเมืองยาง 5 111,622.00 

อำเภอลำทะเมนชัย 

1 เทศบาลตำบลขุย 1 9,998.00 

2 เทศบาลตำบลบานยาง 1 70,000.00 

3 เทศบาลตำบลหนองบัววง 1 36,145.00 

 รวมอำเภอลำทะเมนชัย 3 116,143.00 

อำเภอวังน้ำเขียว 

1 เทศบาลตำบลศาลเจาพอ 3 105,109.00 

2 อบต.อุดมทรัพย 3 65,712.00 

 รวมอำเภอวังน้ำเขียว 6 170,821.00 

อำเภอสีคิ้ว 

1 เทศบาลตำบลคลองไผ 2 124,295.00 

2 เทศบาลตำบลลาดบัวขาว 1 96,771.00 

3 อบต.กฤษณา 1 24,998.28 

4 อบต.กุดนอย 2 48,960.00 

5 อบต.มิตรภาพ 1 58,740.00 

6 อบต.วังโรงใหญ 4 120,000.00 

 รวมอำเภอสีคิ้ว 11 473,764.28 
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อำเภอสีดา 

1 อบต.โนนประดู 4 575,644.38 

2 อบต.สีดา 2 10,826.00 

 รวมอำเภอสีดา 6 586,470.38 

อำเภอสูงเนิน 

1 อบต.โคงยาง 1 12,520.00 

2 อบต.โคราช 2 146,544.00 

3 อบต.นากลาง 1 17,620.00 

4 อบต.โนนคา 1 19,726.00 

5 อบต.บุงขี้เหล็ก 3 99,186.00 

6 อบต.มะเกลือเกา 1 131,366.40 

7 อบต.มะเกลือใหม 2 31,041.00 

 รวมอำเภอสูงเนิน 11 458,003.40 

อำเภอเสิงสาง 

1 อบต.เสิงสาง 2 20,835.00 

 รวมอำเภอเสิงสาง 2 20,835.00 

อำเภอหนองบุญมาก 

1 เทศบาลตำบลหนองหัวแรด 1 30,000.00 

2 อบต.หนองตะไก 3 18,992.00 

 รวมอำเภอหนองบุญมาก 4 48,992.00 

อำเภอหวยแถลง 

1 อบต.ตะโก 7 145,880.00 

2 อบต.ทบัสวาย 2 68,330.45 

 รวมอำเภอหวยแถลง 9 214,210.45 

 รวมยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอด

ในชีวิตและทรัพยสิน 
289 46,526,183.89 
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ที่ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จำนวนโครงการ งบประมาณ 

อำเภอแกงสนามนาง 

1 เทศบาลตำบลบึงสำโรง 9 2,044,550.00 

2 อบต.แกงสนามนาง 3 59,985.00 

3 อบต.โนนสำราญ 2 57,130.00 

4 อบต.สีสกุ 4 81,985.00 

 รวมอำเภอแกงสนามนาง 18 2,243,650.00 

อำเภอขามทะเลสอ 

1 อบต.บึงออ 1 7,380.00 

 รวมอำเภอขามทะเลสอ 1 7,380.00 

อำเภอขามสะแกแสง 

1 เทศบาลตำบลขามสะแกแสง 5 438,975.00 

2 เทศบาลตำบลโนนเมือง 1 3,600.00 

3 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน 2 212,160.00 

4 อบต.ขามสะแกแสง 1 6,345.00 

 รวมอำเภอขามสะแกแสง 9 661,080.00 

อำเภอคง 

1 อบต.คขูาด 5 127,780.00 

2 อบต.ดอนใหญ 2 102,215.00 

3 อบต.ตาจั่น 2 19,080.00 

4 อบต.เทพาลัย 4 243,360.00 

5 อบต.เมืองคง 1 80,655.00 

 รวมอำเภอคง 14 573,090.00 

อำเภอครบุรี 

1 เทศบาลตำบลแชะ 3 25,260.00 

2 เทศบาลตำบลไทรโยงไชยวาล 1 25,030.00 

3 เทศบาลตำบลอรพิมพ 1 13,960.00 

4 เทศบาลตำบลครบรุีใต 2 31,188.00 

5 อบต.โคกกระชาย 1 20,610.00 

6 อบต.จระเขหิน 3 50,500.00 

7 อบต.เฉลียง 1 5,175.00 

 รวมอำเภอครบุรี 12 171,723.00 

อำเภอจักราช 
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1 เทศบาลตำบลจักราช 1 70,824.00 

2 อบต.คลองเมือง 1 13,450.00 

3 อบต.จกัราช 1 302,500.00 

4 อบต.ทองหลาง 1 45,175.00 

5 อบต.สสีุก 3 80,000.00 

6 อบต.หนองขาม 5 280,000.00 

7 อบต.หินโคน 1 60,000.00 

 รวมอำเภอจักราช 13 851,949.00 

อำเภอเฉลิมพระเกียรต ิ

1 อบต.ชางทอง 4 24,663.20 

2 อบต.หนองงเูหลือม 2 164,000.00 

 รวมอำเภอเฉลิมพระเกียรต ิ 6 188,663.20 

อำเภอชุมพวง 

1 เทศบาลตำบลชุมพวง 3 35,090.00 

2 อบต.ชุมพวง 1 10,000.00 

3 อบต.โนนตูม 3 65,000.00 

4 อบต.โนนรัง 1 10,000.00 

5 อบต.ประสุข 1 50,000.00 

 รวมอำเภอชุมพวง 9 170,090.00 

อำเภอโชคชัย 

1 เทศบาลตำบลโชคชัย 1 39,000.00 

2 เทศบาลตำบลดานเกวียน 1 27,200.00 

3 อบต.ดานเกวียน 1 10,000.00 

5 อบต.ทาจะหลุง 1 6,000.00 

6 อบต.ทาลาดขาว 3 33,500.00 

7 อบต.ทาอาง 3 39,125.00 

8 อบต.ทุงอรุณ 1 30,000.00 

9 อบต.พลับพลา 2 331,582.00 

10 อบต.ละลมใหมพัฒนา 1 60,000.00 

 รวมอำเภอโชคชัย 14 576,407.00 
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อำเภอดานขุนทด 

1 อบต.กุดพมิาน 4 70,000.00 

2 อบต.ดานนอก 2 31,600.00 

3 อบต.ตะเคียน 1 40,000.00 

4 อบต.โนนเมืองพัฒนา 1 21,240.00 

5 อบต.พันชนะ 1 39,560.00 

6 อบต.หนองกราด 1 20,000.00 

7 อบต.หินดาด 1 30,000.00 

 รวมอำเภอดานขุนทด 11 252,400.00 

อำเภอเทพารักษ 

1 อบต.วังยายทอง 1 390.00 

2 อบต.สำนกัตะครอ 1 8,950.00 

 รวมอำเภอเทพารักษ 2 9,340.00 

อำเภอโนนแดง 

1 อบต.โนนตาเถร 1 14,750.00 

 รวมอำเภอโนนแดง 1 14,750.00 

อำเภอโนนไทย 

1 อบต.บานวัง 3 46,480.00 

2 อบต.สายออ 1 1,550.00 

 รวมอำเภอโนนไทย 4 48,030.00 

อำเภอโนนสูง 

1 เทศบาลตำบลโนนสงู 1 108,157.50 

2 เทศบาลตำบลใหม 2 67,381.40 

3 อบต.ขามเฒา 4 35,750.00 

4 อบต.จันอัด 1 750.00 

5 อบต.ดอนชมพ ู 1 4,200.00 

6 อบต.โตนด 4 106,440.00 

7 อบต.ธารประสาท 11 1,195,000.00 

8 อบต.บงิ 4 438,850.00 

9 อบต.ลำมูล 2 25,467.00 

 รวมอำเภอโนนสูง 30 1,981,995.90 
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อำเภอบัวลาย 

1 อบต.หนองหวา 3 34,480.00 

 รวมอำเภอบัวลาย 3 34,480.00 

อำเภอบัวใหญ 

1 อบต.กุดจอก 22 3,909,904.17 

2 อบต.ขุนทอง 11 15,553,920.00 

 รวมอำเภอบัวใหญ 33 19,463,824.17 

อำเภอบานเหลื่อม 

1 เทศบาลตำบลบานเหลื่อม 1 11,165.00 

2 อบต.ชอระกา 1 14,315.00 

3 อบต.วังโพธิ ์ 3 28,563.00 

 รวมอำเภอบานเหลื่อม 5 54,043.00 

อำเภอประทาย 

1 เทศบาลตำบลประทาย 3 26,534.00 

2 อบต.โคกกลาง 2 2,426,610.00 

3 อบต.ดอนมัน 2 91,596.00 

4 อบต.ตลาดไทร 2 20,000.00 

5 อบต.ทุงสวาง 1 16,320.00 

6 อบต.นางรำ 2 3,124.00 

7 อบต.โนนเพ็ด 4 779,000.00 

8 อบต.เมืองโดน 1 4,928.00 

9 อบต.หนองคาย 3 37,900.00 

10 อบต.หนองพลวง 2 289,310.00 

 รวมอำเภอประทาย 22 3,695,322.00 

อำเภอปกธงชัย 

1 เทศบาลเมอืงเมืองปก 2 8,700.00 

2 เทศบาลตำบลนกออก 1 429,000.00 

3 อบต.งิ้ว 1 6,000.00 

4 อบต.ภูหลวง 3 102,540.00 

5 อบต.สะแกราช 1 7,290.00 

 รวมอำเภอปกธงชัย 8 553,530.00 
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อำเภอปากชอง 

1 เทศบาลตำบลหมูส ี 4 100,625.00 

 รวมอำเภอปากชอง 4 100,625.00 

อำเภอพระทองคำ 

1 อบต.พังเทียม 1 9,500.00 

2 อบต.หนองหอย 1 6,142.00 

 รวมอำเภอพระทองคำ 2 15,642.00 

อำเภอพิมาย 

1 เทศบาลตำบลรังกาใหญ 7 321,972.00 

2 อบต.กระชอน 3 1,770.00 

3 อบต.กระเบื้องใหญ 2 174,000.00 

4 อบต.ชีวาน 2 80,000.00 

5 อบต.ธารละหลอด 2 1,240.00 

6 อบต.ในเมือง 1 29,900.00 

7 อบต.โบสถ 4 2,479,983.00 

8 อบต.สัมฤทธิ ์ 2 58,650.00 

 รวมอำเภอพิมาย 23 3,147,515.00 

อำเภอเมอืงนครราชสมีา 

1 เทศบาลนครนครราชสีมา  11  47,825,250.77 

2 เทศบาลตำบลเมืองใหมโคกกรวด 2 14,950.00 

3 เทศบาลตำบลโคกกรวด 3 81,186.41 

4 เทศบาลตำบลโคกสูง 1 28,115.00 

5 เทศบาลตำบลบานโพธิ ์ 2 18,832.00 

6 เทศบาลตำบลปรุใหญ 3 163,134.00 

7 เทศบาลตำบลพุดซา 1 12,000.00 

8 เทศบาลตำบลสุรนาร ี 1 31,410.00 

9 เทศบาลตำบลหัวทะเล 1 14,894.00 

10 อบต.จอหอ 3 138,731.94 

11 อบต.มะเริง 3 54,520.00 

12 อบต.หนองจะบก 2 17,396.32 

13 อบต.หนองบวัศาลา 4 381,980.00 

14 อบต.หนองระเวียง 1 100,000.00 

 รวมอำเภอเมืองนครราชสีมา 38 48,882,400.44 



281 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

อำเภอเมอืงยาง 

1 เทศบาลตำบลเมืองยาง 4 50,712.00 

2 อบต.โนนอุดม 2 39,800.00 

 รวมอำเภอเมืองยาง 6 90,512.00 

อำเภอลำทะเมนชัย 

1 เทศบาลตำบลบานยาง 4 318,446.00 

2 เทศบาลตำบลหนองบัววง 1 20,000.00 

 รวมอำเภอลำทะเมนชัย 5 338,446.00 

อำเภอวังน้ำเขียว 

1 เทศบาลตำบลศาลเจาพอ 2 276,500.00 

2 อบต.ระเริง 1 9,900.00 

3 อบต.วังน้ำเขียว 4 24,453.91 

 รวมอำเภอวังน้ำเขียว 7 310,853.91 

อำเภอสีคิ้ว 

1 เทศบาลเมืองสีคิ้ว 2 2,919,768.00 

2 อบต.กฤษณา 2 28,760.00 

3 อบต.วังโรงใหญ 2 59,450.00 

 รวมอำเภอสีคิ้ว 6 3,007,978.00 

อำเภอสดีา 

1 อบต.โนนประดู 8 38,085.00 

2 อบต.โพนทอง 4 23,350.00 

3 อบต.สามเมือง 4 69,010.00 

4 อบต.สีดา 1 7,770.00 

 รวมอำเภอสดีา 17 138,215.00 

อำเภอสูงเนิน 

1 อบต.กุดจิก 2 1,400.00 

2 อบต.โคงยาง 3 73,850.00 

3 อบต.โคราช 1 118,025.00 

4 อบต.โนนคา 4 75,260.00 

5 อบต.บุงขี้เหล็ก 3 38,865.00 

6 อบต.มะเกลือเกา 2 108,110.00 

7 อบต.มะเกลือใหม 1 24,840.00 

8 อบต.เสมา 1 68,300.00 

 รวมอำเภอสูงเนิน 17 508,650.00 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

อำเภอเสิงสาง 

1 เทศบาลตำบลโนนสมบรูณ 5 67,940.00 

2 เทศบาลตำบลเสิงสาง  3 49,805.00 

3 อบต.สระตะเคียน 2 32,710.00 

4 อบต.สุขไพบูลย 1 9,680.00 

 รวมอำเภอเสิงสาง 11 160,135.00 

อำเภอหนองบุญมาก 

1 เทศบาลตำบลหนองหัวแรด 1 1,225.00 

2 เทศบาลตำบลแหลมทอง 3 17,080.00 

3 อบต.ไทยเจรญิ 2 15,755.00 

4 อบต.ลงุเขวา 1 9,000.00 

5 อบต.สารภ ี 4 23,619.00 

6 อบต.หนองตะไก 1 1,200.00 

7 อบต.หนองไมไผ 1 2,540.00 

 รวมอำเภอหนองบุญมาก 13 70,419.00 

อำเภอหวยแถลง 

1 เทศบาลตำบลหินดาด 1 10,000.00 

2 อบต.งิ้ว 1 30,000.00 

3 อบต.ทบัสวาย 1 5,375.00 

4 อบต.เมืองพลบัพลา 5 227,600.00 

5 อบต.หินดาด 1 10,360.00 

 รวมอำเภอหวยแถลง 9 283,335.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

373 

 

88,606,473.62  
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ประกาศองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระบบ e-plan) 

******************************************* 

              ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให องคกรปกครองสวนทองถิ่น สภาทองถิ่น และผูบริหาร

ทองถิ่น เปดเผยขอมูลและรายงานผลการดำเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกใหประชาชนใน

ทองถิ่นมีสวนรวมดวย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

              ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 30(5) กำหนดใหผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมนิผลตอสภาทองถิ่น 

และคณะกรรมการ พัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นให

ประชาชนในทองถิ่นทราบ ในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและ

ประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำ

แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จึงขอประกาศผลการ

ดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใชจาย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถิ่น ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและ

กำกับการบริหารจัดการองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน  

                       "การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน การบรหิารคุมคา เศรษฐกิจกาวหนา คุณภาพชีวิตดี 

กีฬาสูสากล ประชาชนมีสวนรวม" 

 

ข. พันธกิจ  

                        พัฒนาการศึกษา บรหิารงานตามหลักธรรมมาภิบาล พฒันารายไดของประชาชน พัฒนา

ระบบสาธารณปูโภค-สาธารณูปการ พัฒนาทองถิ่นตามแนวพระราชดำริ พัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนากีฬา 

สงเสริมการทองเที่ยว อนุรกัษวัฒนธรรมประเพณี อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พัฒนางาน

ดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สงเสริมการมสีวนรวมของภาค

ประชาชน 

ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ไดกำหนดยทุธศาสตรและแนวทางการ

พัฒนายุทธศาสตรไว 10 ยุทธศาสตร ดังนี ้
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    1.ยทุธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดำร ิ

    2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 

    3. ยุทธศาสตรพฒันาการเกษตร 

    4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 

    5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 

    6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

    7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

    8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี

    9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

    10. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

ง. การวางแผน 

                       องคการบริหารสวนจงัหวดันครราชสีมา ไดจดัทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา

ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บญัญตัิไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวมของ

ประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของ

ประชาชนในพื้นที่ กอนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี ที่บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น ตอไป  

                       องคการบริหารสวนจงัหวดันครราชสีมา ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

โดยไดกำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตรการสานตอ

แนวทางพระราชดำร ิ
36 94,738,300.00 39 136,144,410.00 111 212,068,420.00 128 222,840,020.00 75 189,146,320.00 

2. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาการศึกษา 
323 635,157,881.91 464 935,770,414.00 303 614,976,966.00 381 731,790,321.00 360 571,971,073.00 

3. ยุทธศาสตร

พัฒนาการเกษตร 
4 4,500,000.00 4 4,500,000.00 5 15,000,000.00 19 111,040,710.00 21 97,611,210.00 

4. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาสังคม 
35 80,678,070.00 52 105,731,560.00 76 169,129,810.00 79 169,618,310.00 90 152,751,980.00 

5.ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาสาธารณสุข 
26 425,624,430.00 27 450,021,875.80 34 91,864,860.00 37 96,188,790.40 49 99,114,020.40 

6. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
726 3,548,055,661.00 785 3,266,031,003.00 1,715 6,188,586,514.00 2,177 9,664,036,155.98 1,902 7,379,406,311.98 

7. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาการทองเที่ยว 

ศาสนา-วัฒนธรรม

ประเพณี และกีฬา 

34 91,818,720.00 28 84,500,000.00 30 91,123,000.00 28 83,000,000.00 24 63,235,600.00 

8. ยุทธศาสตรดานการ

บริหารจัดการบานเมือง

ที่ด ี

64 231,162,360.00 125 248,843,180.00 69 324,355,453.00 68 315,135,533.00 58 39,747,100.00 

9. ยุทธศาสตรดานการ

รักษาความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

2 14,200,000.00 5 16,540,040.00 64 46,316,840.00 6 26,540,040.00 4 46,861,200.00 

10. ยุทธศาสตรดานการ

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอม 

13 18,550,000.00 16 22,926,275.00 18 28,598,000.00 19 29,097,945.00 20 23,617,000.00 

รวม 
1,263 5,144,485,422.91 1,545 5,271,008,757.80 2,425 7,782,019,863.00 2,942 11,449,287,825.38 2,603 8,663,461,815.38 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan)  
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จ. การจัดทำงบประมาณ 

ผูบริหารอบจ.นครราชสีมา ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในขอบัญญัติ

งบประมาณ จำนวน 142 โครงการ งบประมาณ 366,207,539 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้  

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบญัญัต ิ

1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดำร ิ 1 0.00 

2. ยุทธศาสตรดานการพฒันาการศึกษา 75 354,091,529.00 

3. ยุทธศาสตรพัฒนาการเกษตร 3 0.00 

4. ยุทธศาสตรดานการพฒันาสงัคม 17 2,001,995.00 

5.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 15 1,039,175.00 

6. ยุทธศาสตรดานการพฒันาโครงสรางพื้นฐาน 1 500,000.00 

7. ยุทธศาสตรดานการพฒันาการทองเที่ยว ศาสนา-วฒันธรรมประเพณี และกีฬา 7 1,240,320.00 

8. ยุทธศาสตรดานการบรหิารจัดการบานเมืองที่ดี 15 1,917,200.00 

9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 2 923,320.00 

10. ยุทธศาสตรดานการอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดลอม 6 4,494,000.00 

รวม 142 366,207,539.00 
 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan) ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 
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แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ ที่ไดรบัจัดสรรงบประมาณเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร 

 
 

 

 

แผนภูมิแสดงจำนวนงบประมาณตามขอบญัญัติ ที่ไดรบัจัดสรรงบประมาณเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร 

 
 

 

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

1.ยทุธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ

2. ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาการศึกษา

3. ยทุธศาสตร์พฒันาการเกษตร

4. ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาสงัคม

5.ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาสาธารณสขุ

6. ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื �นฐาน

7. ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาการท่องเที�ยว ศาสนา-วฒันธรรมประเพณี และกีฬา

8. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที�ดี

9. ยทุธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สนิ

10. ยทุธศาสตร์ด้านการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ�งแวดล้อม

จํานวนโครงการ

จํานวนโครงการ

0 100000000 200000000 300000000 400000000

1.ยทุธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ

2. ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาการศึกษา

3. ยทุธศาสตร์พฒันาการเกษตร

4. ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาสงัคม

5.ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาสาธารณสขุ

6. ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื �นฐาน

7. ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาการท่องเที�ยว ศาสนา-วฒันธรรมประเพณี และกีฬา

8. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที�ดี

9. ยทุธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สนิ

10. ยทุธศาสตร์ด้านการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ�งแวดล้อม

งบประมาณตามข้อบญัญัติ

งบประมาณตามข้อบญัญตัิ
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ฉ. การใชจายงบประมาณ 

     อบจ.นครราชสีมา มีการใชจายงบประมาณในการดำเนนิโครงการตามขอบญัญัตงิบประมาณ โดยไดมีการกอ

หนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 74 โครงการ จำนวนเงิน 357,614,537 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ 

จำนวน 72 โครงการ จำนวนเงิน 343,715,214 ลานบาท สามารถจำแนกตามยทุธศาสตร ไดดังนี ้

ยุทธศาสตร โครงการ 

การกอหนี้

ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจาย

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดำร ิ     

2. ยุทธศาสตรดานการพฒันาการศึกษา 62 342,185,608.00 62 342,185,608.00 

3. ยุทธศาสตรพัฒนาการเกษตร     

4. ยุทธศาสตรดานการพฒันาสงัคม 2 205,993.00 2 205,993.00 

5.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 2 355,255.00 2 341,255.00 

6. ยุทธศาสตรดานการพฒันาโครงสรางพื้นฐาน 1 492,000.00   

7. ยุทธศาสตรดานการพฒันาการทองเที่ยว 

ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
1 466,500.00 1 466,500.00 

8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจดัการบานเมืองที่ด ี 4 769,607.50 4 514,107.50 

9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 
    

10. ยุทธศาสตรดานการอนรุักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดลอม 
2 556,675.00 1 1,750.00 

รวม 74 345,031,638.50 72 343,715,213.50 

       
 

 

 

 

 



289 
 

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ป 2564 

อบจ.นครราชสมีา เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา  

ยุทธศาสตร 

แผนการดำเนินการ 

ทั้งหมด 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน 

โครง 

การ 

งบประมาณ 

จำนวน 

โครง 

การ 

งบประมาณ 

จำนวน 

โครง 

การ 

งบประมาณ 

1.1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทาง

พระราชดำริ 
128 222,840,020.00 1 0.00     

2.2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

การศึกษา 
381 731,790,321.00 75 354,091,529.00 62 342,185,608.00 62 342,185,608.00 

3.3. ยุทธศาสตรพัฒนาการเกษตร 19 111,040,710.00 3 0.00     

4.4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

สังคม 
79 169,618,310.00 17 2,001,995.00 2 205,993.00 2 205,993.00 

5.5.ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

สาธารณสุข 
37 96,188,790.40 15 1,039,175.00 2 355,255.00 2 341,255.00 

6.6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน 
2,177 9,664,036,155.98 1 500,000.00 1 492,000.00   

7.7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการ

ทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม

ประเพณี และกีฬา 

28 83,000,000.00 7 1,240,320.00 1 466,500.00 1 466,500.00 

8.8. ยุทธศาสตรดานการบริหาร

จัดการบานเมืองที่ดี 
68 315,135,533.00 15 1,917,200.00 4 769,607.50 4 514,107.50 

9.9. ยุทธศาสตรดานการรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
6 26,540,040.00 2 923,320.00     

10.10. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอม 

19 29,097,945.00 6 4,494,000.00 2 556,675.00 1 1,750.00 

รวม 2,942 11,449,287,825.38 142 366,207,539.00 74 345,031,638.50 72 343,715,213.50 

 

ที่มา :ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-plan)  

 ช. ผลการดำเนินงาน 

                       องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ไดดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ 

ป 2564 ในเขตพื้นที่  โดยไดรับความรวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และ

ภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการตาง ๆ ประสบผลสำเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนทั้งใน
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พื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใสขอมูลผลการ

ดำเนินการ เชน แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถาย ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ 

ขอมูลผลการดำเนินงานดานอื่น ๆ 

ซ. คณะกรรมการ 

   คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

1. นายกองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 

2. นายโกวิทย  เลาวัณยศิริ  ผูแทนสมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัด 

3. ดร.บุษยา  วงศชวลิตกุล  ผูทรงคุณวุฒ ิ

4. ร.ต.สรุศักดิ์  พลปถพ ี  ผูทรงคุณวุฒ ิ

5. นายวีระชัย  ศรีโอษฐ  ผูทรงคุณวุฒ ิ

6. ทองถิ่นจงัหวัดนครราชสีมา ผูแทนภาคราชการ 

7. เกษตรจังหวัดนครราชสมีา ผูแทนภาคราชการ 

8. หัวหนาสำนกังานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสมีา ผูแทนภาคราชการ 

9. นายวุฒิพร  ฟกกระโทก  ผูแทนประชาคมทองถิ่น 

10. พ.ต.ท.ทองพูน  ศรีสงูเนิน  ผูแทนประชาคมทองถิ่น 

11. นางสาววิลัยวัลย  ธงสันเทียะ ผูแทนประชาคมทองถิ่น 

12. นายเสกสรรค  วิวัฒนสกุลรัตน  ผูแทนประชาคมทองถิ่น 

13. นายสนั่น  วิมลญาณ   ผูแทนประชาคมทองถิ่น 

14. นายเฉลิมพร  หนูแกว  ผูแทนประชาคมทองถิ่น 

15. ปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

16. ผูอำนวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 

   คณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

1. นายชัยยงค  ฮมภิรมย  ผูทรงคุณวุฒ ิ

2. นายซาย  ผลกระโทก  ผูแทนสมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสมีา 

3. นายเลิศชัย  ธนประศาสน  ผูแทนสมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสมีา 

4. นายสถาพร  โชติกลาง  ผูแทนสมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสมีา 

5. นายประถม  กลิ่นศรีสุข  ผูทรงคุณวุฒ ิ

6. นางสาวศิริพร  ประสงคทรัพย ผูแทนประชาคมทองถิ่น 

7. นายสมพงศ  พิมพกลาง  ผูแทนประชาคมทองถิ่น 

8. เสมียนตราจงัหวัดนครราชสีมา ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ 

9. หัวหนาสำนกังานจงัหวัดนครราชสีมา  ผูแทนหนวยงานทีเ่กีย่วของ 

10. นายตวงสิทธิ์  อภิชัยบุคคล          รักษาการ หัวหนาสำนักปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัด  

11. นางรังสิยา  นุทกิจ  ผูอำนวยการกองสวัสดิการสงัคม 



291 
 

12. นายชัยเกียรติ  เกษรบัวทอง ผูอำนวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 

13. นายกิตติพิชญ  ดุงโคกกรวด รักษาการ หัวหนาฝายตรวจติดตามและประเมินผล  

   คณะกรรมการสนบัสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

1. ปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

2. รองปลัดองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 

3. หัวหนาสำนกัปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสมีา 

4. ผูอำนวยการสำนักคลงั 

5. ผูอำนวยการสำนักชาง 

6. ผูอำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

7. ผูอำนวยการกองสาธารณสุข 

8. เลขานุการสำนักงานเลขานุการ 

9. ผูอำนวยการกองสวัสดิการสงัคม 

10. ผูอำนวยการกองการเจาหนาที ่

11. หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

12. นายจรูญ  วังงาม  ผูแทนประชาคมทองถิ่น 

13. นายสมเกียรติ  กังศรานนท ผูแทนประชาคมทองถิ่น 

14. ผูอำนวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 

15. หัวหนาฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 
 

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกทาน หรือหนวยงานราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงค

จะเสนอความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาทราบ    

เพื่อจะไดพิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความตองการของประชาชนใน

พื้นที่ในระยะตอไป 
     

            จึงประกาศมาเพือ่ทราบโดยทั่วกัน 

 

                                     ประกาศ ณ วันที่   23  ธันวาคม  พ.ศ.  2564 

 

                                                                  

 
                                                              (นางยลดา  หวังศุภกิจโกศล) 

                                                    นายกองคการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยการจัดทำแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

……………….. 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำและประสาน

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ใหเปนปจจุบัน 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ แหงพระราชบญัญัติกำหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ รฐัมนตรีวาการกระทรวง 

มหาดไทย จึงออกระเบียบไวดังนี ้

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ บรรดาระเบียบขอบังคับหรือคำสั่งอื่นใด  ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบ

นี้ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 

“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาลเมือง

พัทยา  องคการบริหารสวนตำบล และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่ มีกฎหมายจัดตั้ง  ยกเวน

กรุงเทพมหานคร 

“สภาทองถิ่น” หมายความวา สภาองคการบริหารสวนจังหวัด  สภาเทศบาล  สภาเมือง

พัทยา  สภาองคการบริหารสวนตำบล  และสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น” หมายความวา คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวน

จังหวัด  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา  คณะกรรมการพัฒนาองคการ

บริหารสวนตำบล  และคณะกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น” หมายความวา คณะกรรมการ

สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา

เทศบาล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเมืองพัทยา  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล  และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
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“คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น” หมายความวาคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา  คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล  และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“อำเภอ” หมายความรวมถึงกิ่งอำเภอดวย 

“ผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา  นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“สมาชิกสภาทองถิ่น” หมายความวา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  สมาชิกสภา

เทศบาล  สมาชิกสภาเมืองพัทยา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล  และสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“นายอำเภอ” หมายความรวมถึง  ปลัดอำเภอผูเปนหัวหนาประจำกิ่งอำเภอดวย 

“ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

ปลัดเทศบาล  ปลัดเมืองพัทยา  ปลัดองคการบริหารสวนตำบล  และปลัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่

มีกฎหมายจัดตั้ง 

“หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทำแผน” หมายความวา  ผูอำนวยการกองแผนและ

งบประมาณ  ผูอำนวยการกองวิชาการและแผนงาน  หัวหนากองวิชาการและแผน  หัวหนางานวิเคราะห

นโยบายและแผน  หัวหนาสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล  หรือผูปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกันกับตำแหนง

ดังกลาว 

“พนักงานสวนทองถิ่น” หมายความวา  ขาราชการสวนจังหวัด  พนักงานเทศบาล  พนักงาน

เมืองพัทยา  พนักงานสวนตำบล  และพนักงานหรือขาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ที่มีกฎหมาย

จัดตั้ง 

“แผนพัฒนา” หมายความรวมถึง  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป 

“แผนยุทธศาสตรการพัฒนา” หมายความวา  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  ที่กำหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งแสดง

ถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมาย  เพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ  แผนการบริหารราชการแผนดิน  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  อำเภอและแผนชุมชน 

“แผนพัฒนาสามป” หมายความวา  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  อันมีลักษณะเปนการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ

พัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปงบประมาณแตละป  ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลา

สามปโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจำทุกป 
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  “แผนการดำเนินงาน” หมายความวา  แผนการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่

แสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา  และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นประจำปงบประมาณนั้น 

“โครงการพัฒนา” หมายความวา  โครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  และดำเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นที่กำหนดไว 

“การแกไข” หมายความวา  การแกไขขอผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการดำเนินงานให

ถูกตองโดยไมทำใหวัตถุประสงคและสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป 

“การเพิ่มเติม” หมายความวา  การเพิ่มเติมแผนงานโครงการที่ไมมีอยูในแผนพัฒนาสามปให

ปรากฏไวในแผนพัฒนาสามป 

“การเปลี่ยนแปลง” หมายความวา  การทำใหวัตถุประสงคและสาระสำคัญของแผนพัฒนา

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

ขอ ๕ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทย  รักษาการตามระเบียบนี้  และใหมีอำนาจตีความและ

วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  และใหมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อ

ดำเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ได 

ในกรณีที่มีเหตุจำเปนใหผูวาราชการจังหวัด  มีอำนาจยกเวนหรือผอนผันการปฏิบัติตาม

ระเบียบนี้  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในเขตจังหวัดแลวรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบภายในสิบ

หาวันนับแตวันที่ยกเวนหรือผอนผัน 

ขอ ๖ การจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองสอดคลองกับระเบียบวาดวย

การประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หมวด ๑ 

องคกรจัดทำแผนพัฒนา 

…………….. 

     ขอ ๗ องคกรจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบดวย 

(๑) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น 

     ขอ ๘ ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นประกอบดวย 

(๑) ผูบริหารทองถิ่น     ประธานกรรมการ 

(๒) รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นทุกคน  กรรมการ 

(๓) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ 

(๔) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ 

(๕) ผูแทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ 

    ที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจำนวนไมนอยกวาสามคน กรรมการ 
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(๖) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่น 

    คัดเลือกจำนวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหกคน กรรมการ 

(๗) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น   กรรมการและเลขานุการ 

(๘) หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทำแผน  ผูชวยเลขานุการ 

กรรมการตามขอ ๘ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ใหมีวาระอยูในตำแหนงคราวละสองปและอาจ

ไดรับการคัดเลือกอีกได 

     ขอ ๙ ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้ งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น

ประกอบดวย 

(๑) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น   ประธานกรรมการ 

(๒) หัวหนาสวนการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กรรมการ 

(๓) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน  กรรมการ 

(๔) หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทำแผน  กรรมการและเลขานุการ 

(๕) เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน หรือพนักงานสวนทองถิ่นทีผู่บริหารทองถิ่น

มอบหมายผูชวยเลขานุการ 

        กรรมการตามขอ ๙ (๓) ใหมีวาระอยูในตำแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 

      ขอ ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นมีอำนาจหนาที่ดังนี้ 

(๑) กำหนดแนวทางการพัฒนาทองถิ่นโดยพิจารณาจาก 

     (๑.๑) อำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยเฉพาะอำนาจหนาที่ที่มี 

ผลกระทบตอประโยชนสุขของประชาชน  เชน  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  การผังเมือง 

     (๑.๒) ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 

     (๑.๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศกลุมจังหวัดและจังหวัด  โดยใหเนนดำเนินการใน

ยุทธศาสตรที่สำคัญและมีผลตอประชาชนโดยตรง  เชน  การแกไขปญหาความยากจน  การปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด 

     (๑.๔) กรอบนโยบายทิศทางแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน        

เขตจังหวัด 

       (๑.๕) นโยบายของผูบริหารทองถิ่นที่แถลงตอสภาทองถิ่น 

     (๑.๖) แผนชุมชน 

ในการนำประเด็นขางตนมาจัดทำแผนพัฒนา  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นคำนึงถึงสถานะ

ทางการคลังของทองถิ่น  และความจำเปนเรงดวนที่ตองดำเนินการมาประกอบการพิจารณาดวย 

(๒) รวมจัดทำรางแผนพัฒนาเสนอแนะแนวทางการพัฒนา  และการแกไขปญหาเกี่ยวกับการ

จัดทำรางแผนพัฒนา 
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ในการจัดทำรางแผนพัฒนาใหเทศบาลเมืองพัทยา  องคการบริหารสวนตำบล  และองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  นำปญหาความตองการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่

จะดำเนินการเองไดมาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนา  แตหากเกินศักยภาพของเทศบาลเมืองพัทยาองคการ

บริหารสวนตำบลและองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  ใหเสนอปญหาความตองการไปยัง

องคการบริหารสวนจังหวัด  และใหองคการบริหารสวนจังหวัดนำมาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนาของ

องคการบริหารสวนจังหวัดตามอำนาจหนาที่ 

(๓) พิจารณารางแผนพัฒนาและรางแผนการดำเนินงาน 

(๔) ใหความเห็นชอบรางขอกำหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตามขอ ๑๙ (๒) 

(๕) พิจารณาใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(๖) แตงตั้งที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ  หรือคณะทำงานอื่นเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่ 

เห็นสมควร 

(๗) ในกรณีองคการบริหารสวนตำบล  ใหคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล      

มีหนาที่ประสานกับประชาคมหมูบาน  ในการรวบรวม วิเคราะหปญหาความตองการของประชาชนในทองถิ่น

และจัดทำเปนโครงการหรือกิจกรรม  เพื่อประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลดวย 

      ขอ ๑๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น  มีหนาที่จัดทำรางแผนพัฒนาให 

สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  กำหนดจัดทำรางแผนการดำเนินงาน และ

จัดทำรางขอกำหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตาม ขอ ๑๙ (๑) 

       ขอ ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ

แผนพัฒนาทองถิ่น  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  คณะอนุกรรมการ  และคณะทำงานตองมี

กรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดแลวแตกรณี  จึงจะเปนองคประชุม 

        ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม  ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจ

ปฏิบัติหนาที่ได  ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

        การวินิจฉัยชี้ขาดของการประชุม  ใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนนถาคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
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หมวด ๒ 

ผูทรงคุณวุฒ ิ

    ขอ ๑๓ ผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติตาม (๑) และไมมีลกัษณะตองหามตาม (๒) ถึง (๗) 

ดังตอไปนี ้

    (๑) เปนผูมีความรูความสามารถซื่อสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบพฤติกรรมได 

    (๒) เปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นน้ัน 

    (๓) เปนพนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 

    (๔) เปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญากับองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ที่ตนเปนกรรมการ 

    (๕) ติดยาเสพติดใหโทษ 

    (๖) เคยถูกไลออกปลดออกหรือใหออกจากราชการหนวยงานของรัฐ  หรือรฐัวิสาหกิจ

เพราะทุจริตตอหนาที่หรือถือวากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

    (๗) ไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจำคุกตั้งแตสองปขึ้นไป  และพนโทษมายงั

ไมถึงหาป  นับถึงวันที่ไดรบัแตงตั้งใหดำรงตำแหนงผูทรงคุณวุฒิ  เวนแตในความผิดอันไดกระทำโดยประมาท 

     ขอ ๑๔ ผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตำแหนงคราวละสองป  และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 

     ขอ ๑๕ ผูทรงคุณวุฒิพนจากตำแหนงดวยเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้ 

(๑) ครบวาระการดำรงตำแหนง 

(๒) ตาย 

(๓) ลาออกโดยยื่นหนังสือตอประธานกรรมการที่ตนดำรงตำแหนง 

(๔) คณะกรรมการทีผู่ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหนงอยูเห็นวามเีหตุอันควร  และมีมตจิำนวนไม

นอยกวาสองในสามใหออก 

(๕) มีลักษณะตองหามตาม ขอ ๑๓ 

หมวด ๓ 

การจัดทำแผนพัฒนา 

    ขอ ๑๖ การจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหดำเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอน

ดำเนินการดังนี้ 

      (๑) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  จัดประชุมประชาคมทองถิ่น  สวนราชการและ

รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ  เพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่นรับทราบปญหาความตองการ  ประเด็นการพัฒนา  

และประเด็นที่เกี่ยวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  

เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  โดยใหนำขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจาก

หนวยงานตาง ๆ และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

    (๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิน่  รวบรวมแนวทางและขอมูล

นำมาวิเคราะหเพื่อจัดทำรางแผนยทุธศาสตรการพฒันาแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
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    (๓) คณะกรรมการพฒันาทองถิ่นพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพฒันา  เพื่อเสนอ

ผูบริหารทองถิ่น 

    (๔) ผูบรหิารทองถิ่นพจิารณาอนมุัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  และประกาศใชแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

    สำหรับองคการบรหิารสวนตำบล  ใหผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ตอสภาองคการบริหารสวนตำบล  เพื่อใหความเห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถิ่น  จึงพิจารณาอนุมัติและ

ประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป 

     ขอ ๑๗ การจัดทำแผนพัฒนาสามปใหดำเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ 

     (๑) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นรวมกับประชาคมทองถิ่น  กำหนดประเด็นหลกัการ

พัฒนาใหสอดคลองกบัวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพือ่การพฒันาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  รวมทัง้

สอดคลองกบัปญหาความตองการของประชาคม และชุมชน  โดยใหนำขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจาก

หนวยงานตาง ๆ และขอมลูในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสามป 

     (๒) คณะกรรมการสนบัสนุนการจัดทำแผนพฒันาทองถิน่ รวบรวมประเด็นหลักการ

พัฒนาปญหาความตองการ และขอมูลนำมาจัดทำรางแผนพฒันาสามปแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

     (๓) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพจิารณารางแผนพัฒนาสามปเพื่อเสนอผูบรหิารทองถิ่น 

     (๔) ผูบรหิารทองถิ่นพิจารณาอนุมัตริางแผนพัฒนาสามปและประกาศใชแผนพัฒนา  

สามป 

    สำหรับองคการบริหารสวนตำบล  ใหผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาสามปตอ

สภาองคการบริหารสวนตำบล  เพื่อใหความเห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและ

ประกาศใชแผนพัฒนาสามปตอไป 

   ขอ ๑๘ แผนพัฒนาสามปใหจัดทำและทบทวนใหแลวเสร็จ ภายในเดือนมิถุนายนกอนงบประมาณ

ประจำป 

   ผูวาราชการจังหวัด มีอำนาจขยายเวลาการจัดทำแผนพัฒนาสามปแลวรายงาน

กระทรวงมหาดไทยทราบ 

   ในกรณีของเทศบาล ผูวาราชการจังหวัดอาจมอบอำนาจใหนายอำเภอได  เมื่อมีการขยาย

เวลาใหแจงจังหวัดเพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ 

   สำหรับองคการบริหารสวนตำบล อำนาจของผูวาราชการจังหวัดตามวรรคสองใหเปน

อำนาจของนายอำเภอ  แลวแจงจังหวัดเพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ 

    ขอ ๑๙ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกจัดทำ หรือรวม

จัดทำรางแผนพัฒนาได  โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ 

    (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิน่ จัดทำรางขอกำหนดขอบขาย

และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรอืบคุคลภายนอกดำเนินการ  เพื่อเสนอคณะกรรมการ

พัฒนาทองถิ่น 
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    (๒) คณะกรรมการพฒันาทองถิ่น  พิจารณาใหความเห็นชอบรางขอกำหนดขอบขายและ

รายละเอียดของงานแลวเสนอผูบริหารทองถิ่น 

    (๓) ผูบรหิารทองถิ่นพจิารณาอนมุัติขอกำหนดขอบขายและรายละเอียดของงาน 

              ขอ ๒๐ ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่จัดทำ หรือรวมจัดทำรางแผนพัฒนาดำเนินการตาม 

ขั้นตอนและวิธีการจัดทำรางแผนพัฒนาตามระเบียบนี้ 

หมวด ๔ 

การแกไขการเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 

     ขอ ๒๑ การแกไขแผนพัฒนาเปนอำนาจของผูบริหารทองถิ่น 

     ขอ ๒๒ การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป ใหดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมี

ขั้นตอนดำเนินการดังนี้ 

     (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น จัดทำรางแผนพัฒนาสามปที่

เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง พรอมเหตุผลและความจำเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

     (๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พิจารณารางแผนพัฒนาสามปที่เพิม่เติมหรอืเปลี่ยน 

แปลงเพื่อเสนอผูบรหิารทองถิ่น 

     (๓) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปที่เพิ่มเติม  หรือเปลี่ยนแปลง 

และประกาศใชแผนพัฒนาสามปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง  

สำหรับองคการบริหารสวนตำบล  ใหผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาสามปที่เพิ่มเติม

หรือเปลี่ยนแปลงตอสภาองคการบรหิารสวนตำบล  เพื่อใหความเห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถิ่นจึงพิจารณา

อนุมัติและประกาศใชตอไป 

     ขอ ๒๓ การเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  ใหดำเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอน

ดำเนินการดังนี้ 

     (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น จัดทำรางแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาที่เปลี่ยนแปลง  พรอมเหตุผลและความจำเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

     (2) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่น  พิจารณารางแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง  เพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น 

ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  ที่ เปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง 

สำหรับองคการบริหารสวนตำบล  ใหผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่
เปลี่ยนแปลงตอสภาองคการบริหารสวนตำบล  เพื่อใหความเห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถิ่นจึงพิจารณา
อนุมัติและประกาศใชตอไป 
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หมวด ๕ 

การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัต ิ

    ขอ ๒๔ ใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใชแผนพัฒนาที่อนุมัติแลวและนำไปปฏิบัติ  รวมทั้งแจงสภา

ทองถิ่น  คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  องคการบริหารสวนจังหวัด  อำเภอ  หนวยงานที่

เกี่ยวของ  และประกาศใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบหาวัน  นับแตวันที่ประกาศใชและปด

ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

    ขอ ๒๕ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาสามป  เปนกรอบในการจัดทำงบประมาณ

รายจายประจำปและงบประมาณรายจายเพิม่เติม  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลวุัตถุประสงค

ตามโครงการที่กำหนดไวในแผนพัฒนาสามป 

 

    ขอ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานใหดำเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น  รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  หนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆที่

ดำเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  แลวจัดทำรางแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการ

พัฒนาทองถิ่น 

  (๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดำเนินงานแลวเสนอผูบริหารทองถิ่น

ประกาศเปนแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบหาวัน  นับแตวันที่ประกาศ

เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน  และตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 

    ขอ ๒๗ แผนการดำเนินงานใหจัดทำเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปงบประมาณนั้น  หรือภายใน

สามสิบวัน  นับแตวันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการจากหนวยราชการสวนกลาง

สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ  ที่ตองดำเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

ปงบประมาณนั้น 

การขยายเวลาการจัดทำและการแกไขแผนการดำเนินงาน  เปนอำนาจของผูบริหารทองถิ่น 

หมวด ๖ 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

    ขอ ๒๘ ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น

ประกอบดวย 

    (๑) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือก  จำนวนสามคน 

    (๒) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก  จำนวนสองคน 

    (๓) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก  จำนวนสองคน 

    (๔) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง  จำนวนสองคน 

    (๕) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก  จำนวนสองคน 
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  โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหนาที่  ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีก

หนึ่งคน  ทำหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

    กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตำแหนงคราวละสองป  และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 

    ขอ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  มีอำนาจหนาที่ดังนี้ 

    (๑) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตาม  และประเมินผลแผนพฒันา 

    (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

    (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ

ผูบริหารทองถิ่น  เพื่อใหผูบรหิารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิน่  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  และประกาศผล

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน  อยางนอยปละหนึ่งครัง้ภายใน

เดือนธันวาคมของทุกป  ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

                          (4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน  เพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
    ขอ ๓๐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ  หรอื

รวมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาได  โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี ้ 

     (๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถิ่น  จัดทำรางขอกำหนด

ขอบขายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ  เพื่อเสนอ

ผูบริหารทองถิ่น 

    (๒) ผูบรหิารทองถิ่นพจิารณาอนมุัติขอกำหนดขอบขาย  และรายละเอียดของงาน 

    (๓) หนวยงานหรอืบุคคลภายนอก  ดำเนินการหรือรวมดำเนินการติดตามและประเมินผล 

    (๔) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรอืรวมดำเนินการติดตามและ

ประเมินผลรายงานผลการดำเนินการ  ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผล  เพื่อประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นตอผูบริหารทองถิ่น 

    (๕) ผูบรหิารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่นคณะกรรมการ

พัฒนาทองถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน

อยางนอยปละหนึ่งครัง้  ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

ขอ ๓๑ เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อใหการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการติดตามและ

ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตามความเหมาะสม 
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บทเฉพาะกาล 

……………… 

         ขอ ๓๒ แผนยุทธศาสตรการพัฒนาแผนพัฒนาสามป  และแผนปฏิบัติการที่มีอยูเดิมกอนที่

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 (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

--------------------- 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพฒันาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

ออกระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙”  

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 

ขอ ๓ ใหแกไขคำวา “แผนพัฒนาสามป” เปน “แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป” ในระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๘ ทุกแหง 

ขอ ๔ ใหยกเลิกบทนิยามคำวา “แผนพัฒนา” “แผนยุทธศาสตรการพัฒนา” “แผนพัฒนาสามป”  

“โครงการพัฒนา” “การเพิ่มเติม” และ“การเปลี่ยนแปลง” ในขอ ๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

การจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“แผนพัฒนา” หมายความวา แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

“แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป” หมายความวา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กำหนด

วิสัยทัศนประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงค  ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย  และกลยุทธโดยสอดคลองกับแผนพัฒนา

จังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนา

ตำบล  แผนพัฒนาหมูบาน  หรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเปนการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ

พัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปงบประมาณแตละป  ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา  และใหหมายความ

รวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

“โครงการพัฒนา” หมายความวา  โครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  และดำเนินเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนที่กำหนดไว 

ขอ ๕ ใหยกเลิกความใน (๑) และ (๒) ของขอ ๑๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำ

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๑) กำหนดแนวทางการพัฒนาทองถิ่นโดยพิจารณาจาก 

      (ก) อำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยเฉพาะอำนาจหนาที่ที่มีผลกระทบ 

ตอประโยชนสุขของประชาชน เชน  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  การผังเมือง 

                (ข) ภารกจิถายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 
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               (ค) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  กลุมจงัหวดั และจังหวัด  โดยใหเนนดำเนินการในยุทธศาสตร
ที่สำคัญและมผีลตอประชาชนโดยตรง  เชน การแกไขปญหาความยากจน  การปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติด 

    (ง) กรอบนโยบาย ทิศทางแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 

    (จ) นโยบายของผูบริหารทองถิ่นที่แถลงตอสภาทองถิ่น 

    (ฉ) แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน 

    ในการนำประเด็นขางตนมาจัดทำแผนพัฒนาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นคำนึงถึงสถานะ

ทางการคลังของทองถิ่น  และความจำเปนเรงดวนที่ตองดำเนินการมาประกอบการพิจารณาดวย 

(๒) รวมจัดทำรางแผนพัฒนาเสนอแนะแนวทางการพัฒนา  และการแกไขปญหาเกี่ยวกับการจัดทำ

รางแผนพัฒนา 

ในการจัดทำรางแผนพัฒนาใหองคการบรหิารสวนจังหวัด  เทศบาล  องคการบริหารสวนตำบล  เมือง

พัทยา  และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจดัตั้ง  นำปญหาความตองการจากแผนพัฒนา หมูบาน

หรือแผนชุมชน  ที่เกินศักยภาพของหมูบานหรือชุมชนที่จะดำเนินการเองไดมาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนา

แตหากเกินศักยภาพของเทศบาล  องคการบริหารสวนตำบล  เมืองพัทยา  และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น

ที่มีกฎหมายจัดตั้งใหเสนอปญหาความตองการไปยังองคการบริหารสวนจังหวัด  และใหองคการบริหารสวน

จังหวัด  นำมาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดตามอำนาจหนาที่”  

ขอ ๖ ใหยกเลิกความในขอ ๑๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ขอ ๗ ใหยกเลิกความในขอ ๑๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๑๗ การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปใหดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดประชุมประชาคมทองถิ่น  สวนราชการ  และรัฐวิสาหกิจที่

เกี่ยวของเพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่น  รับทราบปญหาความตองการประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่

เกี่ยวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพ พื้นที่เพื่อนำมา

กำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  โดยใหนำขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตาง ๆ

และขอมูลในแผนพัฒนาหมูบาน  หรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น  รวบรวมแนวทางและขอมูลนำมาวิเคราะห

เพื่อจัดทำรางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

(๓) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  เพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น 

(๔) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  และประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล  สําหรับองคการบริหาร

สวนตําบล ใหผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  ตอสภาองคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหความ

เห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถิ่น  จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปตอไป”  
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ขอ ๘ ใหยกเลิกความในขอ ๑๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๑๘ แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  กรณีเทศบาลองคการบริหารสวนตําบล  เมืองพัทยา และองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  ใหจัดทําหรือทบทวนใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคมกอน

ปงบประมาณถัดไป 

กรณีองคการบริหารสวนจังหวัด ใหจัดทําหรือทบทวนใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนกอน

ปงบประมาณถัดไป 

ใหนายอําเภอมีอํานาจขยายเวลาการจัดทํา หรือทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  ขององคการบริหาร

สวนตําบล 

นอกจากวรรคสามใหผูวาราชการจังหวัด มีอํานาจขยายเวลาการจัดทํา  หรือทบทวนแผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป 

ในกรณีของเทศบาลตําบล ผูวาราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจใหนายอําเภอก็ได 

ในกรณีมีการขยายเวลาการจัดทาํ หรือทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  ตามวรรคสามวรรคสี่และวรรค

หาแลวใหจังหวัดแจงใหกระทรวงมหาดไทยทราบ”  

ขอ ๙ ใหยกเลิกความในขอ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๒๒ เพื่อประโยชนของประชาชนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  อาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปได  โดยใหดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนบัสนุนการจัดทําแผนพฒันาทองถิ่น  จัดทํารางแผนพฒันาทองถิ่นสีป่ที่เพิ่มเตมิ

หรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตผุล และความจําเปนเสนอคณะกรรมการพฒันาทองถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  และประชาคมทองถิ่น  พิจารณารางแผนพฒันาทองถิ่นสีป่ที่

เพิ่มเตมิหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น 

(๓) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัตริางแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่ที่เพิม่เตมิ  หรือเปลี่ยนแปลงและ

ประกาศใชแผนพฒันาทองถิ่นสีป่ทีเ่พิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล สําหรับองคการบริหาร

สวนตําบล ใหผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตอสภาองคการ

บริหารสวนตําบล  เพื่อใหความเห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถิ่น  จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชตอไป”  

ในกรณีแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปมีระยะเวลาการใชบังคับเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน  ไมให

ดําเนินการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

ขอ ๑๐ ใหยกเลิกความในขอ ๒๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ขอ ๑๑ ใหยกเลิกความในขอ ๒๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชความตอไปนี้แทน 



306 
 

“ขอ ๒๕ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  เปนกรอบในการจัดทํางบประมาณ

รายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น รวมทั้งวาง

แนวทาง  เพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไว ในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป”  

ขอ ๑๒ ใหยกเลิกความในขอ ๒๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๒๗ แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใช 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ รายจายเพิ่มเติมงบประมาณจากเงินสะสมหรือไดรับแจงแผนงาน

และโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่ตองดําเนินการใน

พื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น 

การขยายเวลาการจัดทํา และการแกไขแผนการดําเนินงาน เปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น”  

ขอ ๑๓ ใหยกเลิกความใน (๓) ของขอ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๓) รายงานผลและเสนอความเห็น  ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร

ทองถิ่น  เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผย  ภายในสิบหาวันนับแตวัน

รายงานผลและเสนอความเหน็ดังกลาว  และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสบิวัน  โดยอยาง

นอยปละสองครั้ง  ภายในเดือนเมษายน  และภายในเดือนตุลาคมของทุกป”  

ขอ ๑๔ ใหยกเลิกความใน (๕) ของขอ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๕) ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา

ทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่

เปดเผยภายในสิบหาวัน  นับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว  และตองปด

ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือน

ตุลาคมของทุกป”  

ขอ ๑๕ แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป  แผนการดําเนินงาน  การติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาที่มีอยูเดิม  หรือดําเนินการกอนวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับใหมีผลใชบังคับได ตอไป

จนกวาจะมีแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

 

     ประกาศ ณ วันที่  ๒๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

                                                               พลเอก อนุพงษ  เผาจินดา 

                                         รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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เลม  ๑๓๕  ตอนพิเศษ  ๒๔๖  ง                 ราชกิจจานุเบกษา                              ๓  ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 

                   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดทำแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 

--------------------- 
 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔8 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ใหเปนปจจุบัน  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติ กำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
จึงออกระเบียบไว ดังนี้  

ขอ ๑ ระเบียบนีเ้รียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพฒันาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561”  

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป  
ขอ ๓ ใหแกไขคำวา “แผนพฒันาทองถิ่นสีป่” เปน “แผนพฒันาทองถิ่น” และแกไขคำวา 

“แผนพฒันา ” เปน “แผนพัฒนาทองถิ่น ” ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพฒันา ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔8 ซึ่งแกไขเพิ่มเตมิโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ทุกแหง  

ขอ ๔ ใหยกเลิกบทนิยามของคำวา “หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาทีจ่ัดทำแผน ” “พนักงานสวน
ทองถิ่น ” “โครงการพัฒนา ” ในขอ  4 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  ซึง่แกไขเพิม่เติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และใหใชความ ตอไปนี้แทน 

“หัวหนาสวนการบรหิารทีม่ีหนาที่จัดทำแผน” หมายความวา ผูอำนวยการสำนกั หัวหนาสำนกั 
ผูอำนวยการกองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือตำแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งเทียบเทาตำแหนง 
ดังกลาว  

“พนักงานสวนทองถิ่น” หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล 
พนักงานเมืองพัทยา พนักงานสวนตำบล และพนักงานหรือขาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ที่มี
กฎหมายจัดตั้ง  

“โครงการพฒันา” หมายความวา โครงการที่ดำเนินการจัดทำบรกิารสาธารณะ และกจิกรรม 
สาธารณะเพือ่ใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนที่กำหนดไว  

ขอ 5 ใหยกเลิกความในวรรคสองของขอ 8 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และใหใชความตอไปนี้แทน 

“กรรมการตาม (3) (๔) (๕) และ (6) ใหมีวาระอยูในตำแหนงคราวละสี่ป  และอาจไดรับการคัดเลือก
อีกก็ได ”  
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ขอ 6 ใหยกเลิกความในวรรคสองของขอ 9 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และใหใชความตอไปนี้แทน  

“กรรมการตาม (๓) ใหมีวาระอยูในตำแหนงคราวละสี่ป  และอาจไดรับการคัดเลือกอีกก็ได ”  
ขอ 7 ใหยกเลิกความในขอ 14 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และใหใชความตอไปนี้แทน  
“ขอ ๑๔ ผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตำแหนงคราวละสี่ป  และอาจไดรับการคัดเลือกอีกก็ได ”  
ขอ ๘ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสองของขอ 21 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำ

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  
“เมื่อผูบริหารทองถิ่นไดเห็นชอบแผนพัฒนาทองถิ่นที่แกไขแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบ  

โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  นับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเห็นชอบ พรอมทั้งแจงสภาทองถิ่น อำเภอ และ
จังหวัดทราบดวย ” 

ขอ ๙ ใหยกเลิกความในขอ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และใหใชความ ตอไปนี้แทน 

“ขอ ๒๒ เพื่อประโยชนของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น  จัดทำรางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติม
พรอมเหตุผล  และความจำเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  

(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  และประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติม 
สำหรับองคการบริหารสวนตำบล  ใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมใหสภาองคการบริหารสวนตำบล
พิจารณาตาม มาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบล  และองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 ดวย  

เมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาวใหผูบริหาร
ทองถิ่นประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน นับแตวันที่
ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช ” 

 ขอ ๑๐ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ ๒๒/๑ และขอ ๒๒/๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 

“ขอ ๒๒/๑ เพื่อประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น ใหเปนอำนาจของ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น สำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ่น ที่เปลี่ยนแปลงให
สภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบล และองคการบริหาร
สวนตำบล พ.ศ. 2537 ดวย  

เมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาวให
ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน นับแต
วันที่ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช ”  
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“ขอ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ 
งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ใหเปนอำนาจของผูบริหารทองถิ่น 
สำหรับองคการบริหารสวนตำบล  ใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติม  หรือเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการ
บริหารสวนตำบลพิจารณาตาม มาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบล และองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 
2537 ดวย และเมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศให
ประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสบิวัน นับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบการเพิม่เติมหรอืเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาว ”  

ขอ ๑1 ใหยกเลิกความในวรรคสามของขอ 28 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และใหใชความตอไปนี้แทน  

“กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ใหมีวาระอยูในตำแหนงคราวละสี่ป  และอาจไดรับการ
คัดเลือกอีกก็ได”  

ขอ ๑2 ใหยกเลิกความใน (๓) ของขอ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และใหใชความตอไปนี้แทน  

“(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอ 
ผูบริหารทองถิ่น  เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้ง 
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายใน   
สิบหาวัน  นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา
สามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ”  

ขอ ๑3 ใหยกเลิกความใน (5) ของขอ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(5) ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบ      
ในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตอง
ปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครัง้ ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ”  

 
 

ประกาศ  ณ วันที่  ๒๕  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  
 
                พลเอก อนุพงษ   เผาจินดา  

                       รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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                    คำสั่งองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
ที่   1150/2562 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
************************* 

 เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548  แกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561 ขอ 28 และขอ 29          
จึงแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด ประกอบดวย 

1. นายบัวพันธ    จันคำวงษ     กรรมการ 
           สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

2. นายสมพร      จินตนามณีรัตน      กรรมการ 
           สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

3. นายเลิศชัย     ธนประศาสน     กรรมการ 
           สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

4. นางสาวศิริพร  ประสงคทรัพย     กรรมการ 
           ผูแทนประชาคมทองถิ่น 

5. นายสมพงศ      พมิพกลาง     กรรมการ 
           ผูแทนประชาคมทองถิ่น 

6. หัวหนาสำนักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา กรรมการ 
           หัวหนาสวนราชการบริหารที่คดัเลือกกันเอง 

7. ผูอำนวยการกองสงเสริมคุณภาพชีวิต    กรรมการ 
           หัวหนาสวนราชการบริหารที่คดัเลือกกันเอง  

8. นายชัยยงค  ฮมภิรมย      กรรมการ 
           ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารคัดเลือก 

9. นายประถม  กลิ่นศรีสุข     กรรมการ 
          ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารคัดเลือก 

10. เสมียนตราจังหวัดนครราชสีมา    กรรมการ 
          ผูแทนหนวยงานทีเ่กี่ยวของ 

11. หัวหนาสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา    กรรมการ 
           ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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ใหคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา   มีอำนาจหนาที่ ดังนี ้

      1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
      2. ดำเนินการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 
      3. รายงานและเสนอความเห็น  ซึ่งไดจากการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถิ่น

ตอนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาเสนอ
ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบ ในที่เปดเผยภายในสบิหาวัน 
นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสบิ
วัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธนัวาคมของทุกป   

4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพือ่ชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

  สั่ง  ณ  วันที่  15  มีนาคม  พ.ศ. 2562 

   

รอยตรีหญิง            

                                                                          (ระนองรักษ  สุวรรณฉวี) 

     นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
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คำสั่งองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
ที่   1473/2562 

เรื่อง  แตงตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

************************** 

     ตามที่ ไดมีคำสั่งองคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา ที่ 1150/2562 ลงวันที่ 15 มีนาคม 
2562 แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมาไปแลว 
นั้น 

    เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเตมิถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ขอ 28 และมติการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา ครัง้ที่ 1/2562 
เมื่อวันที่  28  มีนาคม 2562 จึงแตงตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครราชสีมา ดังนี ้
 1. นายชัยยงค      ฮมภิรมย                  ประธานกรรมการ 
 2. นายประถม     กลิ่นศรีสุข                  กรรมการและเลขานุการ 
 3. ผูอำนวยการกองแผนและงบประมาณ                   ผูชวยเลขานุการ 
 4. หัวหนาฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ ผูชวยเลขานุการ 

 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

  สั่ง  ณ  วันที่  1   เมษายน  พ.ศ. 2562 

     

รอยตรีหญิง          

                                                                          (ระนองรักษ  สุวรรณฉวี) 

     นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
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คำสั่งองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสมีา 
ที่   922/2564 

เรื่อง  แกไขคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจงัหวัด 

************************** 
  ตามคำสั่งองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ที่  1150/2562  เรื่อง แตงตั้ ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 15  มีนาคม  
2562  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น                  
พ.ศ.2548  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ  28  และขอ 29  

เนื่องจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา พนจากตำแหนง ดังนั้น เพื่อให 
การดำเนินการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  
เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และถูกตองตามระเบียบฯ  จึงแกไขคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ที่ 1150/2562  ดังกลาว โดย
แกไขกรรมการเฉพาะลำดับที่ 1 – 3  ดังนี้  

  1.  นายสถาพร โชติกลาง    กรรมการ        
     สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา อำเภอโนนสูง เขต 1 
2.  นายซาย   ผลกระโทก    กรรมการ        
     สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมาอำเภอโชคชัย 
3.  นายเลิศชัย   ธนประศาสน    กรรมการ  
     สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมาอำเภอสีคิ้ว เขต 2       

ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง   มีอำนาจหนาที่   เปนไปตามคำสั่งองคการบริหารสวน 
จังหวัดนครราชสีมา ที่ 1150/2562  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 15  มีนาคม  2562 

  ทั้งนี้  ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 

     สั่ง  ณ  วันที่  25  เดือน  กุมภาพันธ   พ.ศ. 2564 
                 

                                                                            
                (นางยลดา  หวังศุภกิจโกศล) 
      นายกองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 
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ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

เรื่อง  แตงต้ังคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ (ดานการศึกษา) ระดับกอง 

************************** 

      ตามที่คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล

แผนงาน/โครงการดานการศึกษาระดับสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภายใตตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ

ที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 6 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ขอ 29 (4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน

เพื่อชวยงานปฏิบัติงานตามที่เหน็สมควร เพื่อใหอนุกรรมการไดทำหนาที่ติดตามและประเมินผลดานการศึกษาไปสู

การปฏิบัติในระดับสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และระดับสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

     เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ.2548 ขอ 29   จึงแตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ 

(ดานการศึกษา) ระดับกอง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อติดตามประเมินผลดานการศึกษาไปสูการปฏิบัติ

ในระดับกอง และระดับสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ประกอบดวย 

  1. ผูอำนวยการสำนักการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม            ประธานอนุกรรมการ 

  2. นายบัวพันธ  จันคำวงษ                อนุกรรมการ 

  3. นางสาวศิริพร  ประสงคทรัพย  ผูแทนประชาคมทองถิ่น            อนุกรรมการ 

  4. นายกิตติพิชญ  ดุงโคกกรวด           อนุกรรมการ/เลขานุการ 

  5. นายนิพิฐพนธ   มหัทธนบุญนพ              อนุกรรมการ/ผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่ ดังน้ี 

  1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ ดานการศึกษา 

  2. ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ ดานการศึกษา 

  3. สรุปรายงานผลการติดตามประเมินผล  พรอมขอเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการติดตาม

ประเมินผลใหคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทราบ  เพื่อเสนอผูบริหารตอไป 

    ประกาศ  ณ  วันที่  22  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 

                                                              
(นายชัยยงค  ฮมภริมย) 

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
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เอกสารอางอิง 
 รองศาสตราจารย ดร.บุญชม  ศรีสะอาด “การวิจัยเบื้องตน” ฉบับปรับปรุงใหม พิมพครั้งที่ 8 , 

ตุลาคม 2553   

 แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) องคการ

บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ฉบับทบทวน เลม 1-2 

 กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา “คูมือการจัดทำแผนพัฒนา

ทองถิ่น” เมษายน 2547 

 ศาสตราจารย ดร.สิน  พันธุพินิจ “เทคนิคการวางแผนและประเมินผลโครงการ.” มิถุนายน 2555 

 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น รวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร “คูมือการติดตามและ

ประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติของ อปท.” 2548 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ) พ.ศ. 

2548  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 

 หนังสือดวนที่ สุ ด ที่  นม 0023 .3/24334 ลงวันที่  5  กรกฎาคม 2559 เรื่อง ระเบี ยบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559         

ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

 หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ

ทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 หนังสือ ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการดำเนินการ

ตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 คำสั่งองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ที่ 1150/2562 เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 

 คำสั่งองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ที่ 1473/2562 เรื่อง แตงต้ังประธานและเลขานุการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด ลงวันที่ 1 เมษายน 2562 

 ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล 

แผนงาน/โครงการดานการศึกษา ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 

 ดร.สุริยะ หินเมืองเกา  เอกสารประกอบการบรรยาย “หลักสูตรการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถิ่นโดยใชขอมูลจากระบบ E-Plan และแนวทางปฏิบัติตามรางระเบียบวาดวยการจัดทำแผนฯ

(One plan) พรอมกับเทคนิคการจัดทำ/การทบทวน/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถิ่น(ฉบับปจจุบัน)”,สำนัก

บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, พฤศจิกายน  2561 
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คณะที่ปรึกษา 

 1. ดร.ยลดา    หวังศุภกิจโกศล    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

 2. นายนรเสฎฐ    ศิริโรจนกุล  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

3. นายสมเกียรติ  ตันดิลกตระกูล   รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

4. นายวีระชาติ    ทุงไผแหลม  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

 5. นายกมลศักดิ์  เกษเมธีการุณ  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

 6. นายวุฒิชัย     วงศปญโญ  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

 7. นายตวงสิทธิ์  อภิชัยบุคคล  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

คณะกรรมการและผูจัดทำ 

1. นายชัยยงค   ฮมภิรมย           ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารคัดเลือก                   ประธานกรรมการ 

2. นายซาย  ผลกระโทก            สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา   กรรมการ 

3. นายสถาพร  โชติกลาง            สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา   กรรมการ   

4. นายเลิศชัย   ธนประศาสน       สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา   กรรมการ   

5. นางสาวศิริพร   ประสงคทรัพย ผูแทนประชาคมทองถิ่น              กรรมการ 

6. นายสมพงศ      พิมพกลาง      ผูแทนประชาคมทองถิ่น              กรรมการ 

7. นางสาวพรทิพย  จาพิมาย       ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ             กรรมการ 

8. นายกิตติศักด    ธีระวัฒนา      ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ              กรรมการ 

9. นายรังสิยา      นุทกิจ           ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม              กรรมการ 

10. นายตวงสิทธิ์  อภิชัยบุคคล    รก.หัวหนาสำนักปลัดองคการบริหารสวนจงัหวัด      กรรมการ 

11. นายประถม    กลิ่นศรีสุข      ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบรหิารคดัเลือก   กรรมการ       

    และเลขานุการ                   

12. นายชัยเกียรติ  เกษรบัวทอง ผูอำนวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ  ผูชวยเลขานุการ 

13. นายกิตติพิชญ  ดุงโคกกรวด นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ   รักษาการในตำแหนง 

หัวหนาฝายตรวจติดตามและประเมินผล       ผูชวยเลขานุการ 

14. นางสาวภัคนันท ศรีชำนาญ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 

15. นายนิพิฐพนธ  มหัทธนบุญนพ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 

16. นางรัตนา       โพธิ์นอก เจาพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 

17. นางสาวเจนจิรา    สุคำภา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 

18. นางสาววิลาวัณย    รักธรรม นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 

19. นางสาววรรณิกา  ศรีชาคำ เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

20. นางสาวพัชมน  เจริญสุข ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 

21. นายกฤษดา   กันตยาสกุล      พนักงานจางทั่วไป 

22. เจาหนาที่กองยุทธศาสตรและงบประมาณทุกทาน 




