




 
 
 
 

 

 การบริหารงานท่ีประสบความสำเร็จนั้น ส่วนหนึ่งมาจาก
กระบวนการในการนำเทคนิคมาใช้  เพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายท่ีกำหนดไว้ การติดตามและประเมินผล เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร ท่ีมีความสำคัญ  คือการตรวจติดตามความก้าวหน้า
ในการปฏิบั ติงานและประเมินความสำเร็จ ซึ่ งอาจจะนำไปสู่การ
ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงร่วมกัน หรือเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของระบบงานว่าอยู่ในระดับ ท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันเพียงใด 
 การติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ ง 
เนื่องจาก การติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติ

ของปีท่ีผ่านมา ให้มีความสอดคล้องกับแผนงาน รวมท้ังการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภาระหน้าท่ีท่ีจะต้องให้การบริการแก่
ประชาชน จึงจำเป็นท่ีจะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อใช้เปรียบเทียบและวัดถึงประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่าง ๆ 
  ดังนั้น การตรวจติดตามและประเมินผล ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือท่ีจำเป็นในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของโครงการท่ีดำเนินการอยู่ โดยท่ี “การติดตาม” (Tracing) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถกู
ออกแบบมาเพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาท่ีกำลังเผชิญอยู่และ
ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการ
ดำเนินงานให้สำเร็จ ค่าใช้จ่ายในโครงการสูงเกินกว่าท่ีกำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการได้รับประโยชน์
หรือได้รับน้อยกว่าท่ีควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบ
ความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมาย ท่ีได้รับประโยชน์จาก
โครงการ 
  ท้ายนี้ ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การตรวจติดตามและประเมินผล จะมีประโยชน์และเป็น
เครื่องมือสำคัญท่ีช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงาน
บรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานท่ีได้กำหนดไว้หรือไม่ อีกท้ังยังเป็นการตรวจสอบ
ความสอดคล้องและการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) ซึ่งผลท่ีได้จากการตรวจติดตามและประเมินผล ถือเป็นข้อมูล
ย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจในอนาคตต่อไป 

                                                                                      
 

       ดร.ยลดา  หวังศุภกิจโกศล 
      นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

สาส์นจาก นายกองค์การบริหารสว่นจังหวดันครราชสีมา 
 



 
 

 

 

 

 

 
                                                

                                                       
  

                                                        นางยลดา หวังศุภกิจโกศล 
 นายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

 

 
 
 
 
 
 

                                                        
 
 

               นายนรเสฏฐ์ ศิริโรจนกุล                                    นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล 
       รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา             รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 

                                                                                   
 

 

 

 

                                          
     

                  นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม                                  นายกมลศักด์ิ เกษเมธีการุณ 
     รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา               รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
                                                                  

                                                                               
 

   

                     นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ                   นายภาดล  ศรีกระโทก 
        ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา                     รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา    

 

 
 

                           นายตวงสิทธิ์  อภิชัยบุคคล 
                                            รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา    

 

  

  

 



  
นโยบายการบริหารงาน ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

 
 

วิสยัทศัน์   “โคราชโฉมใหม่ คนคุณภาพ ศูนย์รวมเศรษฐกิจการค้า เมืองแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”     
 
พันธกิจ     “สร้างคน สร้างเศรษฐกิจ สร้างเมืองโคราช” 

 
เป้าหมาย   “จังหวัดนครราชสีมา เมืองแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
 

นโยบาย   ภายใต้หลักการ  “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ”  เพ่ือพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
ให้มีความเจริญก้าวหน้า  ยึดมัน่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย   อันมีพระมหากษัตริย์ทรง 
เป็นประมุข  เพ่ือดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราช 
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่เชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น มีความ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและยุทธศาสตร์จังหวัด โดยมีการ 
บูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และส่วนราชการที่เก่ียวข้อง   ภายใต้ระเบียบกฎหมาย 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน    และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
โดยรวมอย่างทัว่ถึง เป็นธรรม และรวดเร็ว โดยได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นครราชสีมา ไว้ 4 ด้าน ดังนี้ 
 
1. นโยบายโครงการตามแนวพระราชดำริ 
 

    1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ เพ่ือแก้ไขและการป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบตาม 

         แนวทางพระราชดำริ 

1.2 ส่งเสรมิการพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 

2. นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  
      

    - ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพพัฒนาคนให้มีสุขภาวะที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา รอบรู้   

เท่าทันการเปลี่ยนแปลง โดยดำเนินการ ดังนี้ 

2.1 สนับสนุน ส่งเสริมระบบการสาธารณสุข เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพประชาชน 

2.2 พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส 

2.3 พัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ครอบคลุมทุกด้าน เพ่ือผลิตคนที่มีคุณภาพ 

 



   2.4 สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้ประชาชน พัฒนาวิสาหกิจในชุมชน แก้ไขปัญหาการประกอบ 

        อาชีพ 

2.5 ทำนบุำรุงศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 

2.6 สนับสนุน ส่งเสริม การรณรงค์ปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 

3. นโยบายด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

- จังหวัดนครราชสีมา เป็นแหล่งการค้าการลงทุน มีเขตอุตสาหกรรม  ห้างสรรพสินค้า  เป็นศูนย์กลางการค้า 
เกษตรและอาหาร มีแหล่งเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ แหล่งผลิตปศุสัตว์ มีสินค้าทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวที่
หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดมีศักยภาพท่ีเข้มแข็ง จึงมีนโยบายด้านเศรษฐกิจ ดังนี้ 
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว

และบริการ ยกระดับมาตรฐานการผลิตและการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพ่ิมปริมาณคุณภาพผลผลิต 

ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมช่องทางการตลาด ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร

และเครือข่ายการเกษตร 

3.2 ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และพืชเศรษฐกิจสร้างรายได ้

3.3 บริหารจัดการน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำ ธนาคารน้ำใต้ดิน สร้างโครงข่ายน้ำเพ่ือการเกษตร น้ำสะอาด เพ่ือการ

อุปโภคบริโภค 

 

4. นโยบายด้านการพัฒนาเมือง 
 

- จังหวัดนครราชสีมา  เป็นประตูเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์  และการกระจายสินค้าที่สำคัญในภูมิภาคมีเส้นทาง
คมนาคมเชื่อมโยงไปสู่จังหวัดต่าง ๆ ที่ต้ังอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของประเทศ ได้รับความสนใจทั้งจากภาครัฐ 
เอกชน ผู้ประกอบการและนักลงทุน เพ่ือรองรับการพัฒนาในทุกรูปแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา จะพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก ดังนี้ 
4.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครอบคลุมทั่วถึง สนับสนุน ส่งเสริมการ    

     บูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ืออนาคต 

4.2 บำรุง รกัษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ได้รับการจัดการที่ดี มีคุณภาพ 

4.3 ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย  รักษาความสงบเรียบร้อยและส่งเสริมศีลธรรมอันดีของประชาชน 

4.4 ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชน 

4.5 สนับสนุน ส่งเสริมการกีฬา บำรุงสถานที่สำหรับการกีฬา การท่องเที่ยวและสุขภาพ จัดให้มีสวนสาธารณะ 

และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 

 



  
  

 

 
นายชัยยงค์  ฮมภิรมย ์

  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารคัดเลือก 

         ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 

                                                               
                                          

                   นายเลิศชัย  ธนประศาสน์               นายสถาพร  โชติกลาง                        นายซ้าย ผลกระโทก 
         สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

             นครราชสีมา อำเภอสีคิ้ว  เขต 2        นครราชสีมา อำเภอโนนสูง เขต 1          นครราชสีมา อำเภอโชคชัย 
 

                             
 

                       นายสมพงศ์  พิมพ์กลาง                    นายประถม  กลิ่นศรีสุข                   นางสาวศิริพร  ประสงค์ทรัพย์ 
                 ผู้แทนประชาคมท้องถิน่                 ผู้ทรงคุณวุฒิทีผู่้บรหิารคัดเลือก                  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 
                                             เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

                                                                             
                  นายกิตติศักดิ์  ธีระวัฒนา              นางสาวพรทิพย์  จ๋าพิมาย                    นางบุญสุดา  แก้วกระจาย 
         หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา      เสมียนตราจังหวัดนครราชสีมา           หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.นครราชสีมา 
              ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง                ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง          หัวหน้าส่วนราชการการบริหารคัดเลือกเอง 
 

                                                                                                                        
 

                   นางรังสิยา  นุทกิจ                     นายชัยเกียรติ  เกษรบัวทอง                      นางสาวเจนจิรา  สุคำภา 
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สรปุผ ูบ้ริหาร 

 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  

  1.ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2565) 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  สรุปในภาพรวมของประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์

ที่ได้ก าหนดไว้ ““การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน การบริหารคุ้มค่า เศรษฐกิจก้าวหน้า คุณภาพชีวิตดี 

กีฬาสู่สากล ประชาชนมีส่วนร่วม” นั้น พบว่า 

  1.1.1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ  
จ ำนวนโครงกำรในแผนพัฒนำ จ ำนวน   87 โครงกำร งบประมำณ  204,219,495.00 บำท  

โครงกำรตำมข้อบัญญัติ/ใบโอนงบประมำณ จ ำนวน 18  โครงกำร งบประมำณ 11,637,104.00 บำท 
  1.1.2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ  โครงกำรในแผนพัฒนำ จ ำนวน 405  โครงกำร  
งบประมำณ 707,367,386.68 บำท โครงกำรตำมข้อบัญญัติรำยจ่ำย/ใบโอนงบประมำณ/เงินสะสม จ ำนวน 
125 โครงกำร งบประมำณ 392,584,422.78 บำท 
  1.1.3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตร โครงกำรในแผนพัฒนำ จ ำนวน 25  โครงกำร   
งบประมำณ 103,613,710.00 บำท โครงกำรตำมข้อบัญญัติรำยจ่ำย/ใบโอนงบประมำณ จ ำนวน 6 โครงกำร 
งบประมำณ 3,545,352.00 บำท 
  1.1.4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม โครงกำรในแผนพัฒนำ จ ำนวน 103  โครงกำร   
งบประมำณ  168,091,015.00 บำท โครงกำรตำมข้อบัญญัติรำยจ่ำย/ใบโอนงบประมำณ จ ำนวน 42  
โครงกำร งบประมำณ 38,052,235.20 บำท 
  1.1.5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข โครงกำรในแผนพัฒนำ จ ำนวน 49  โครงกำร   
งบประมำณ  98,835,020.00  บำท โครงกำรตำมข้อบัญญัติรำยจ่ำย/ใบโอนงบประมำณ จ ำนวน 20 โครงกำร 
งบประมำณ 9,939,475.00 บำท 
  1.1.6 ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน โครงกำรในแผนพัฒนำ จ ำนวน 1,938
โครงกำร  งบประมำณ 8,008,312,609.00 บำท  โครงกำรตำมข้อบัญญัติรำยจ่ำย/ใบโอนงบประมำณ/เงิน
อุดหนุนเฉพำะกิจ จ ำนวน 288  โครงกำร งบประมำณ 539,113,783.94 บำท 
  1.1.7 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว ศำสนำ-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬำ 
โครงกำรในแผนพัฒนำ จ ำนวน 29 โครงกำร งบประมำณ 79,155,600.00  บำท โครงกำรตำมข้อบัญญัติ
รำยจ่ำย/ใบโอนงบประมำณ จ ำนวน 17 โครงกำร งบประมำณ 7,643,942.00 บำท 



 
  1.1.8 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี โครงกำรในแผนพัฒนำ จ ำนวน   60         
โครงกำร งบประมำณ 256,396,133.00  บำท  โครงกำรตำมข้อบัญญัติรำยจ่ำย/ใบโอนงบประมำณ/เงิน
อุดหนุนเฉพำะกิจ จ ำนวน  24  โครงกำร งบประมำณ 12,009,696.50 บำท       
  1.1.9 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  โครงกำรในแผนพัฒนำ 
จ ำนวน 7  โครงกำร  งบประมำณ 56,927,480.00  บำท โครงกำรตำมข้อบัญญัติรำยจ่ำย/ใบโอนงบประมำณ 
จ ำนวน 7  โครงกำร งบประมำณ 14,294,408.20 บำท       
          1.1.10 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร และสิ่งแวดล้อม โครงกำรในแผนพัฒนำ 
จ ำนวน 21  โครงกำร งบประมำณ 23,753,000.00 บำท  โครงกำรตำมข้อบัญญัติรำยจ่ำย/ใบโอนงบประมำณ 
จ ำนวน 15 โครงกำร งบประมำณ 3,577,465.00 บำท    

  ผลกำรด ำเนินงำน ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ซึ่งมีกำรเปลี่ยนแปลง 16 ครั้ง 
เพ่ิมเติม 14 ครั้ง แก้ไข 10 ครั้ง มีจ ำนวนโครงกำร 2 ,724 โครงกำร งบประมำณ 9,706,671,448.68 บำท 
น ำมำด ำเนินกำรตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย เงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ จ ำนวน 562 โครงกำร     
คิดเป็นร้อยละ 20.63 เบิกจ่ำย 1,032,397,884.62 บำท 
 



คำนำ 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 หมวด 6 ข้อ 29 ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12  ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขโดย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่นอ้ยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและ
ประเมนิผลฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเป็นตัวบ่งชี้
ว่าผลจากการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้
หรือไม่  อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องในการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) ซ่ึงผลที่ได้จากการ
ติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจ
ต่อไป 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้ความ
ร่วมมือในการดำเนินการครั้งนี้ ในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตอบแบบประเมิน จนทำให้รายงานเล่มนี้
สำเร็จตามวัตถปุระสงค ์
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 สว่นท่ี 1 

 
                                     บทนำ 

     ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น  ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการ
วางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากร
จำกัด ทั ้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เพื ่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญ
อย่างยิ่งที่จะช่วยให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน       
อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่
วางไว้  จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถ ตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและ
สามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ 5 ประการ คือ  

     1) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
     2) ทำให้เกิดการยอมรับแนวคิดใหม่ ๆ เข้ามาในองค์กร  
     3) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
     4) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน  
     5) ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน 
     การวางแผน คือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทาง

ปฏิบัติที ่ดีที ่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีอย่างไร แต่ถ้าหากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่บ่งบอก
ความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื ่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานเป็นไป
ตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต 
หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน 
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          การติดตาม (Monitoring) หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนด
ไว้ เพื่อตัดสินใจแก้ไขปรับปรุงวิธีการปฏิบัติให้ผลงานเป็นตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมุ่งที่
จะตอบคำถามหลักว่า ในการดำเนินงานนั้นได้รับทรัพยากรครบถ้วนหรือไม่ ได้ปฏิบัติงานตามแผนงานที่
กำหนดหรือไม่ ได้ผลตรงตามที่กำหนดหรือไม่ ข้อมูลจากการติดตามจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเร่งรัดให้
งาน/โครงการดำเนินไปตรงตามเป้าหมายของแผนงานและแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา การติดตามผล จึงต้อง
ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอในหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับให้ตนเอง  ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น ผู้บังคับบัญชา
ระดับสูง ตลอดจนผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการทุกระดับ เพื่อให้คำแนะนำช่วยเหลือ แก้ไข อำนวยความ
สะดวก ทั้งนี้ เพ่ือให้การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ   

     การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการ  
ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ ว่ามีมากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่
กำหนดขึ้น จึงเป็นกระบวนการบ่งชี้ถึงคุณค่าของแผนงาน/โครงการว่า ได้ผลตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/
โครงการนั้นหรือไม่เพียงใด 

     การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส  เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการต่อ
หรือยุติโครงการต่าง ๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  เพราะการ
ดำเนินโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้ และ
เป็นโครงการที่ได้จากการประชาคมท้องถิ่นอย่างแท้จริง  ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนที่ได้บรรจุไว้
แล้ว  และได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกแต่งตั้งขึ้ นตามกฎหมาย  หรือจากการติดตามการ
ประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่น
เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการ หรือความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ  

     ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องดำเนินการตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 หมวด 6 ข้อ 29 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องดำเนินการ 

(1) กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู ้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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1. ที่มาของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม  ซึ่งเป็นการ
ประเมินทั้งยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ รวมถึงนโยบายขององค์กร ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคคลในองค์กร ว่าแผนยุทธศาสตร์และแผนงานที ่กำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั ้น ดำเนินการบรรลุ
วัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่ การติดตามและ
ประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงาน   เพื่อให้ทราบว่าผลที่
เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่นว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูป
ของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชน  หรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด
ไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การ
ติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  การประเมินปัจจัย
นำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ 
(Implementation Process) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผล คือ จะช่วยทำ
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น การ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาล หรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำ 
หรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชน หรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตาม
และประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประกอบด้วย สมาชิกสภา
ท้องถิ ่น ผู ้ทรงคุณวุฒิ ประชาชนในพื้นที ่ องค์กรภาคประชาสังคม หรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน 
หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่น ๆ และที่สำคัญที่สุด คือ ผู้รับผิดชอบโครงการ
โดยตรง 

2.  ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 เมื ่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ ่น การนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงิน
สะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณ  ก็ต้องมี
การตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณ ว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อย เพียงใด คือ 
การใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  หรืออีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและ
ประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่  ทำให้ทราบและสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่าง
เป็นรูปธรรม  และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths)  จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส 
(opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ที่อาจเกิดจาก
องค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน นำไปสู่การวางแผนการพัฒนา
ท้องถิ่นในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบ
ดำเนินการด้วยความรอบคอบ และพยายามลดสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุด หรือ
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ลดถอยปัญหาลงให้ได้ และดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรที่มีอยู่รอบข้าง
ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างดียิ่ง 

3. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

ว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไป  ตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ  
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุง  เพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

1) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งจะช่วยให้
การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที ่ของหน่วยงาน            
เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2) เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล
การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 

3) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัด/ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุก

ระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในชุมชนใน
พ้ืนที่ หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 

6) เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงาน  
ตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในงบประมาณนั้น ๆ  

4. ขั้นตอนของการติดตามและประเมินผล 
 ขั้นตอนที่ 1 
 แต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 28 กำหนดให้
ผู ้บริหารท้องถิ ่นแต่งตั ้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น โดยคณะกรรมการ ฯ 
ประกอบด้วยตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ คือ 

1) สมาชิกสภาท้องถิ่น ท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน 
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จำนวน 2 คน 
3) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน 
4) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง  จำนวน 2 คน 
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5) ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสีป่ี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
ขั้นตอนที่ 2 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (1) 

ขั้นตอนที่ 3 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ข้อ 29 (2) 

ขั้นตอนที่ 4 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง ได้

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ ่งครั ้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3) 
 ดังนั้นในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ 29 (3) และข้อ 30 (5) ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น กรอบ
ระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งน้ีสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาได้ตามความเหมาะสม  ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผลภายหลัง
เดือนธันวาคมก็ได ้ โดยในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มาใช้
เป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 
 
 
 

 

โครงการ 

 

วตัถปุระสงค ์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 

(KPI) 
ผลที่
คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 

 
 
 

          

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 
 

การรายงานผล/ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
       
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

คณะกรรมการตดิตาม

และประเมินผล 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น รายงานผล 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

คณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น 
สภา

ท้องถิ่น 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 
เสนอ เสนอ เสนอ 

เส
นอ

 

ธันวาคม 

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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ผังการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

ผังข้ันตอนการติดตามและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
     
 
 
           
 
 

 
 
 

 
 

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

(สมาชิกคัดเลือกกันเอง  จำนวน 1 คน) 

สมาชิก สภา อบจ.
(คัดเลือกกันเอง 3คน) 

ผู้แทนประชาคม 
(คัดเลือกกันเอง 2 คน) 

หน่วยงานอ่ืนท่ีผู้บริหาร 
(คัดเลือกกันเอง 2 คน) 

หัวหน้าส่วนราชการ 
(คัดเลือกกันเอง 2 คน) 

ผู้ทรงคุณวุฒิทีผู่้บริหาร 
(คัดเลือกกันเอง 2 คน) 
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แผนภาพขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  โดยอาศัย  
ระเบียบ หนังสือกระทรวงมหาดไทย และคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้ 

➢ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2562 เรื ่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดทำบริการสาธารณะ
หรอืกิจกรรมสาธารณะ 

➢ คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
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แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 

ลำดับ ผู้รับผิดชอบ แนวทางการดำเนินงาน 
1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

2 ผู้บริหารท้องถิ่น 1) สร ุปผลและเสนอความเห ็นจากการต ิดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น 
2) เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อสภาท้องถิ่น 

3 สภาท้องถิ่น 1) จัดให้มีการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญหรือวิสามัญ
แล ้วแต ่กรณ ี เพ ื ่อร ับทราบผลจากการต ิดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจากผู้บริหารท้องถิ่น 
2) สมาชิกสภาท้องถิ ่นหรือที ่ประชุมแห่งสภาท้องถิ่น
สามารถอภิปรายและเสนอความเห็นในที ่ประชุมสภา
ท้องถิ่น 
3) ประธานสภาท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นได้รับทราบ และได้เสนอ
ความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนา
ท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่น 

4 ผู้บริหารท้องถิ่น ส่งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สภา
ท้องถิ ่นได้ร ับทราบและได้เสนอความเห็น หรือการตั้ง
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นในสภาท้องถิ่น
แล้วส่งให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

5 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 1) ผู้บริหารท้องถิ่นจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ ่นเพื ่อได้ร ับทราบผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นจากสภาท้องถิ่น 
2)  เสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการ
พัฒนาท้องถิ ่นเพื ่อให้ผู ้บริหารท้องถิ ่นประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบ 

6 ผู้บริหารท้องถิ่น 1) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว 
2) ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
3) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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ทั้งนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  สามารถกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตาม
และประเมินผล โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

5.1 กรอบเวลา (Time & Timeframe) ความสอดคล้อง (Relevance) ความพอเพ ียง 
(Adequacy) ความก้าวหน้า (Progress) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลลัพธ์และ
ผลผลิต (Outcome and Output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) 
มีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) กรอบเวลา (time & timeframe)  
การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ 

และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่ 
(2) ความสอดคล้อง (relevance)  
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ

แผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผน
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนว
ทางการพฒันา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน 

(3) ความพอเพียง (adequacy)  
การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนใน ชุมชน 

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยคำนึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น 

(4) ความก้าวหน้า (progress) 
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา 

• ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ำใช้

ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มี
แหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง 

• ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับ

การดูแลอย่างทั่วถึง กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด และโรคไม่ระบาด ฯ ลดลง สภาพความ
เป็นอยู่ดีข้ึน มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
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• ด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดการ

พนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท 

• ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่ น

เพ่ิมมากข้ึน มีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการดำรงชีวิต 

• ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่

เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ำเสียลดลง การระบายน้ำ  ดีขึ้น 

• ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริม

อนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งท่ีเป็นชีวิต ค่านิยมที่
ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น 
ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

(5) ประสิทธิภาพ (efficiency) 
ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์

หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไข
ปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สิน เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่ 

 (6) ประสิทธิผล (effectiveness) 
     ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนหรือไม่ 
(7) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) 
    ประชาชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผล

ไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ 
(8) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
    เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคม และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง โดย

พิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามี
ผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการดำเนินโครงการ กระบวนการเหมาะสม
ถูกต้องหรือไม ่

5.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ ่น  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่ง
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กันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้ 

(1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  
     คณะกรรมการต ิดตามและประเม ินผลแผนพัฒนา ดำเน ินการว ิ เ คราะห์

สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มี
ผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้
เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

(2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 

ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่
อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำ
ได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์
ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน 

       5.3 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.4 ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่

ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

5.5 สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา 
5.6 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
5.7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
5.8 เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

6. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาซึ่งต้อง

กำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่
สำคัญ 2 ประการ  ดังนี้ 
 6.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ 
 (1) ผ ู ้ เข ้าร ่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผล 
ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้
เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ  เป็นต้น 
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 (2) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล 
 (3) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามและ
ประเมินผล รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ  ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   โดย
อย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือน
ได้  ดังนี้ 
   รายไตรมาส 

(1) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – 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 ได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือ
ใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูล
เชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น อาทิเช่น การทดสอบและการวัด (Test & Measurements) การสัมภาษณ์ (Interviews) 
การสังเกต (Observations) การสำรวจ (Surveys) และเอกสาร (Documents) นอกจากนี้ยังมีแบบติดตาม
และประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนา  เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของ
การปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

(5) กรรมวิธ ี เป็นวิธ ีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที ่เกี ่ยวข้องกับ
ยุทธศาสตร์ ซึ ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ อันได้แก่ แผนพัฒนา แผน
ดำเนินงาน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เอกสารการ
ดำเนินโครงการ ทรัพย์สินต่าง ๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร  อันได้แก่  ครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้ทราบผล
ตามท่ีตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis) 
  6.2 วิธีในการติดตามและประเมินผล 
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  (1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล  ดำเนินการออกแบบการติดตามและประเมินผล 
เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนิน
โครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะ
การแก้ไขปัญหา 
  (2) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการเก็บ
ข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนการดำเนินงาน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย เอกสารการดำเนินโครงการจากผู ้รับผิดชอบโครงการ ลงพื ้นที ่ตรวจสอบ 
สอบถามประชาชนในพื้นท่ี  เป็นต้น 

7. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ คือ เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการ
ติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาหรือกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  7.1 การประเมินผลในเชิงปริมาณ  

➢ แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0810.2/ 
ว0600 ลงวันที่ 9 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

➢ แบบอ่ืน ๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้ 
 แบบท่ี 1   แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น 
 แบบท่ี 2   แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

➢ ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) 
7.2 การประเมินผลในเชิงคุณภาพ  เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผล

เชิงคุณภาพโดยภาพรวมโดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจให้ทราบถึงผลเชิง
คุณภาพในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึง
พอใจ  ดังนี้ 

➢ แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม 

➢ แบบท่ี 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 

➢ แบบท่ี 3/4 แบบประเมินความพึงพอใจของผู ้ร ับบริการในงานบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น (หน่วยงานภายนอกดำเนินการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการเอง) 

http://www.dla.go.th/
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7.3 การติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ กำหนดให้ผู ้ร ับผิดชอบโครงการเป็น
ผู้ดำเนินการติดตามโครงการ โดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ 
คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ หรือ แสดงความคิดเห็น เป็นต้น 

8. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่าง

ดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยก
เป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
                   1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและ        การ
ดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
                   2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
                   3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
                   4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปญัหา
ต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง     ทำให้
ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
                   5. กระตุ ้นให้ผู ้ปฏิบัติงานและผู ้เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ ่น การจัดทำโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
                   6. การวินิจฉัย สั่งการผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด/ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ 
สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
                   7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
                  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจ เมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ดังนั้น การบริหารงานที่ประสบความสำเร็จนั้น ส่วนหนึ่งมาจากความสามารถของผู้บริหารใน
การนำเทคนิคและกระบวนการบริหารมาใช้บริหารงานให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายที่
กำหนดไว้ การติดตามและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร ซึ่งมีหลักการสำคัญ คือ การติดตาม
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและประเมินผลความสำเร็จของงาน อันจะนำไปสู่การดำเนินการแก้ไขปรับปรุง
ร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายผู้บริหาร จึงจำเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อให้ทราบประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของระบบงานต่าง ๆ ของหน่วยงานว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
เพียงใด  
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ขั้นตอนการติดตามประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
10 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

โดย ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล 
 (ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการติดตามประเมินผล
แผนงาน/โครงการ  : แผน
ดำเนินงานของสำนัก/กอง/
หน่วยงานในสังกัด อบจ.นม. 

ฝ่ายตรวจติดตามฯ  วิเคราะห์โครงการ โดยตรวจสอบโครงการตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
และกิจกรรมที่จะดำเนินการในโครงการ 

ก.แบบสอบถาม  จะประกอบด้วย  3 ส่วน                                                                
1.ข้อมูลทั่วไป (เกี่ยวกับ เพศ, อายุ, การศึกษา, อาชีพและสถานะ) 
2.ระดับความพึงพอใจของโครงการ คำถามส่วนใหญ่มาจากประเด็น 
  วัตถุประสงค์ของโครงการที่สามารถวัดได้ในช่วงเวลานั้น  
   (ระหว่างดำเนินโครงการ/โครงการที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว) 
- หากโครงการเป็นลักษณะการจัดงาน จะถามประเด็นเกี่ยวกับสภาพทั่วไป  
  เพ่ือศึกษา/ตรวจสอบความพร้อมในการจัดงาน จัดแล้วเกิดประโยชน์ตาม 
  วัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร 
3.คำถามปลายเปิดส่วนท้ายแบบสอบถาม เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้ตอบ 
   แบบสอบถามได้เสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ที่เก่ียวกับโครงการ 
   ได้อย่างอิสระ 
ข.แบบสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการ 
ประกอบด้วย ผู้ร่วมโครงการ ประชาชนทั่วไป ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้บริหาร 
ค. การสังเกต  โดยผู้ประเมินโครงการที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 
 

แบบสอบถามจะส่งมอบให้กอง/ศูนย์ประสานงานประจำอำเภอ อบจ.นครราชสีมา/ฝ่ายตรวจติดตาม
ประเมินผลฯ ดำเนินการทอดแบบสอบถาม แล้วรวบรวมส่งให้ฝ่ายตรวจติดตามฯ วิเคราะห์ผลของ
แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ การสังเกต ฝ่ายตรวจติดตามฯรายงานผลวิเคราะห์ให้ผู้บริหารและ
คณะกรรมการทราบ แล้วส่งรายงานผลวิเคราะห์ให้กอง/ศูนย์ประสานงานประจำอำเภอ อบจ. ได้
ทราบผลรายงาน เพื่อเก็บรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง/แก้ไข ในส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
หากดำเนินงานในครั้งต่อไป 

ฝ่ายตรวจติดตามฯ  วิเคราะห์โครงการ โดยใช้วัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นตัวตั้งในการกำหนด
ประเด็นในแบบสอบถาม เพื่อจะได้ทราบผลลัพธ์ของโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ อย่างไร 
โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลสำเร็จโครงการ 
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ขั้นตอนการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
 สำนักการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่  2   ด้านการพัฒนาการศึกษา 
1. การติดตามประเมินผลโครงการของสำนักการศึกษาฯ 
2. ประเด็นการติดตามประเมินผลของโรงเรียน 58 โรงเรียนในสังกัด  
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

โรงเรียน 58 โรง เป็นหน้าที่ของคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล
ด้านการศึกษาระดับสำนักการศึกษา รับผิดชอบและรายงานผลให้

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเป็นระยะ 
 

โครงการที่ดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา โดย 
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 

และสามารถดำเนินการในรูปแบบดังนี้ 
 

2.1 สำนักการศึกษาฯทำแบบสอบถามและดำเนินการประเมิน  สำนักการศึกษาฯ 
     วิเคราะห์และสรุปรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ  ส่งผลสรุปให้กองยุทธศาสตร์และ 
     งบประมาณ รายงานคณะกรรมการทราบ/สำนักการศึกษาฯ เก็บรวบรวมสรุปรายงานสิ้นปี 
2.2 สำนักการศึกษาส่งโครงการให้กองยุทธศาสตร์ฯ  จัดทำแบบสอบถามส่งแบบสอบถาม 
     สำนักการศึกษาฯดำเนินการทอดแบบสอบถามประเมินโครงการส่งแบบสอบถามกลับ 
    กองยุทธศาสตร์ฯวิเคราะห์ รายงานผลให้ผู้บริหารฯ และคณะกรรมการติดตาม ฯ ทราบ 
    ส่งรายงานผลกลับสำนักการศึกษาฯ รวบรวมเป็นข้อมูลสรุปรายงานสิ้นปี 
2.3 สำนักการศึกษาฯ ทำแบบสอบถามและประเมินโครงการ   ส่งแบบสอบถามให้ 
     กองยุทธศาสตร์ฯ วิเคราะห์และสรุปรายงานผู้บริหารและคณะกรรมการทราบ  กอง 
     ยุทธศาสตร์ฯ  ส่งผลสรุปรายงานให้ สำนักการศึกษาฯ  รวบรวมเป็นข้อมูลสรุปรายงานสิ้นปี 
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ขั้นตอนการติดตามประเมินผลโครงการ 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

ภารกิจของ สำนักช่าง  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
                

การติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์นี้ คณะกรรมการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนา และฝ่ายเลขา ฯ คณะกรรมการฯ จะสุ่มประเมินโครงการ
ทุกปี  โดยประสานสำนักปลัด (ศูนย์ประสานงาน ฯ ประจำอำเภอ) และ
สำนักช่างส่งช่างหรือผู้รับผิดชอบโครงการ/ช่างโซนหรือช่างผู้ควบคุม
งาน ร่วมลงพ้ืนที่ด้วย 

เหตุผลที่ให้สำนักช่างมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินโครงการทั้ง 2 ยุทธศาสตร์ 
1. เพ่ือชี้จุดที่ดำเนินการโครงการ 
2. เพ่ือทราบประเด็นปัญหา ผลกระทบในพ้ืนที่ 
3. ชี้แจงข้อมูลเพ่ิมเติม เหตุผล ความจำเป็น ทำไมจึงดำเนินการโครงการนี้  
    แก้ปัญหาความเดือดร้อน ให้ประชาชนในเรื่องใดได้บ้าง 
4. ประเด็นปัญหาที่ช่าง ประสบปัญหา ก่อน-ระหว่าง-สิ้นสุดโครงการ 
5. ร่วมรับฟัง ความต้องการและความเดือดร้อนในพ้ืนที่ที่ต้องการให้ อบจ.นม.  
    ดำเนินโครงการเพิ่มเติม/โครงการใหม่ ภายใต้อำนาจหน้าที่ของ  อบจ. นม.     
    เพ่ือช่างจะได้นำข้อมูลในพ้ืนที่ไปดำเนินการสำรวจและนำข้อมูลที่เก็บมาเข้าไว้ใน 
    แผนพัฒนาต่อไป 
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ส่วนที่ 2 
การติดตามประเมินผลยุทธศาสตร ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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สว่นท่ี 2 

 
การติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตร ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(เดือน ตลุาคม 2564 – เดอืน กันยายน 2565) 
1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับ มหภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

1. ความม่ันคง 
1.1   การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก 

ประเทศในทุกระดบัทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
       1.2  ความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง 
       1.3 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่ 

เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน 
       1.4 ระบบการเมืองที่ม่ันคงเป็นกลไกท่ีนำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลัก 

ธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 

       1.5 ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่ 
มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

2.  ความม่ังคั่ง 
     2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่ กลุ่มประเทศ รายได้สูงความ

เหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน 
     2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูงสามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก

ประเทศสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจมีบทบาทสำคัญใน ระดับภูมิภาคและระดับโลก
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 

     2.3 ความสมบูรณ์ในทุน ที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุน
ทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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3.  ความย่ังยืน 
              3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื ่อง ซึ ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อม จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 
              3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก 
ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 

    3.3 มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนใน
สังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาในระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และ
ยั่งยืน 
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

หลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
1. ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 - 11  
2. คนไทยให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมีลักษณะสำคัญ 5 ประการได้แก่ มีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีทักษะในการคิดเชิงสังเคราะห์มีความคิดสร้างสรรค์มีความเคารพในความแตกต่าง และ
มีจุดยืนทางจริยธรรม 

3. ชุมชน ภาคประชาสังคมภาคเอกชนและภาครัฐร่วมกันพัฒนาประเทศบนหลักการ ร่วมคิด ร่วมทำ  
ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา 

4. มีการพัฒนาเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่ยึดพื้นท่ีเป็นหลัก 
5. ปรับปรุงกฎหมายและกฎ ระเบียบต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกระดับ 

เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายการพัฒนา  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กำหนดเป้าหมายด้านต่าง ๆ ในช่วงเวลา 5 ปี โดย
คำนึงถึงการดำเนินการต่อยอดไปสู่แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 13 14 และ 15 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  และในขณะเดียวกันแผนพัฒนาฯ  ฉบับนี้จัดทำเป้าหมายและตัวชี้วัดในรายละเอียด
มากกว่าในแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ผ่านมาเพ่ือให้กำกับและเชื่อมโยงกับการกำหนดเป้าหมายในแผนระดับรองและ
แผนปฏิบัติการต่าง ๆ ได้ชัดเจนขึ้น  โดยการจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติการต่าง ๆ ต้องแสดงให้เห็นถึง
การเชื่อมโยงจากเป้าหมายที่เป็นผลสัมฤทธิ์  ผลลัพธ์หลักๆ กับผลผลิตในระดับแผนงานและโครงการได้  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแต่ละกลุ่มบูรณาการของการจัดสรรงบประมาณ  รวมถึงความเชื่อมโยงถึงตัวชี้วัดผลการ
ดำเนินงานของภาครัฐ  ทั้งนี้  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ตั้งเป้าหมายในมิติหลัก ๆ ประกอบด้วย (1) คนไทยที่
มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์  มีวินัย  มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม  มีความเป็น
พลเมืองตื่นรู้  มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์  มีความรับผิดชอบและทำประโยชน์
ต่อส่วนรวม  มีสุขภาพกายและใจที่ดี  มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ  มีวิถีชีวิตที่พอเพียง  มีความเป็น
ไทย (2) การลดความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจน  การเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึง กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ำสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15 (3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็ง
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และแข่งขันได้  โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัลมีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคม
ผู้ประกอบการ  และมีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ  รวมทั้งมีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มี
มูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และเศรษฐกิจมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี 2579 (4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มีความมั่นคง อาหาร พลังงาน และน้ำ  โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 
40 ของพื้นที่รักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อย
กว่าร้อยละ 7 ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ  มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับ
การจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น  และรักษาคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน  (5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย  สังคมปลอดภัย สามัคคี  สร้างภาพลักษณ์ดี  และเพ่ิม
ความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย  ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง  ปัญหา
อาชญากรรมลดลงประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกำหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ  และ (6) มีระบบบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ  ทันสมัย  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  กระจายอำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน  
บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนดำเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง  เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการ
ให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชันลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระขึ้น เป้าหมาย
ทั้ง 6 กลุ่มหลักภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สะท้อนถึงเป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาตามวาระการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และเป้าหมายในระยะยาวภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติที่ต้องบรรลุภายในระยะเวลา 20 ปี 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
แนวทางการพัฒนา 

1.1 การพัฒนาศักยภาพคนทุกกลุ่มวัยให้มีทักษะและความรู้ความสามารถ 
1.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.3 การลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและส่งเสริมให้คนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี 
1.4 การเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะคนให้มีคุณภาพ 
1.5 การหล่อหลอมคนไทยให้มีความเป็นพลเมืองที่ดีตามบรรทัดฐานของสังคมและส่งเสริมให้ภาค

ธุรกิจทางธุรกิจเพื่อสังคม 
1.6 การสร้างสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
แนวทางการพัฒนา 
 2.1 การให้ความช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเป็นแต้มต่อแก่กลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้
ต่ำสุด 
 2.2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายได้ให้ครอบคลุมประชากรทั่วประเทศ เพ่ือขยายความคุ้มครองทาง
สังคมและการจัดสวัสดิการที่สามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้ 
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 2.3 การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานราก 
 2.4 การกำหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและเอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มคนที่มีรายได้
น้อยให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 2.5 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 
 2.6 การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐาน และการจัด
สวัสดิการในภูมิภาคให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากร
ให้มีการกระจายตัวอย่างเป็นธรรม ตลอดจนการสร้างปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจรวมทั้งกฎหมาย 
 2.7 ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั ้งใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 
 3.1 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 
 3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 
 4.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 4.2 การบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดความสมดุล ยั่งยืน 
 4.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
 4.4 ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 4.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 4.6 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 4.7 บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยภิบัติ 
 4.8 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความม่ันคง 
แนวทางการพัฒนา 
 5.1 รักษาความมั่นคงภายใน 
 5.2 พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ 
 5.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย 
 5.4 การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง 
 5.5 การรักษาความมั่นคงของชาติทางทะเล 
 5.6 การรักษาความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.7 การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
แนวทางการพัฒนา 
 6.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความโปร่งใส 
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
 6.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
 6.3 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
 6.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 6.6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับ
สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
แนวทางการพัฒนา 
 7.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
 7.2 การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
 7.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
 7.4 การพัฒนาด้านพลังงาน 
 7.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
 7.6 การพัฒนาสาธารณูปการด้านน้ำประปา 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
แนวทางการพัฒนา 
 8.1 เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรม และผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ 
 8.2 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 
 9.1 การพัฒนาภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
      1. เกษตรเพิ่มศักยภาพและผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 
      2. อุตสาหกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง 
      3. ท่องเที่ยวพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง 
      4. น้ำเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
      5. ป่าไม้ ฟื้นฟูป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ต้นน้ำ 
 9.2 การพัฒนาเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุน การบริการสุขภาพและ
ศูนย์กลางการศึกษา 
 9.3 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 10 การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
แนวทางการพัฒนา 
 10.1 เร่งพัฒนาการเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคม ภายใต้ความร่วมมือ
ระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 
 10.2 การพัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจและการบริการและการลงทุนที่มี
สมรรถนะสูงและเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค 
 10.3 การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) เพื่อขยายฐานการผลิต
การค้า/การบริการ ของผู้ประกอบการไทยสร้างผลตอบแทนจากเงินลงทุนและ Know how ของไทยและ
พัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นชาติการค้า (Trading Nation) 
 10.4 มุ ่งเปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื ่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
 10.5 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
 10.6 บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศและภารกิจด้านการต่างประเทศ 
 10.7 การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาคโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์เพ่ือ
เป็นทางเลือกในการดำเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก เพื่อรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทยและ
มหาอำนาจต่าง ๆ ทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค 
 10.8 ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 
1.3 Thailand 4.0 
  การขับเคลื่อนสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน ของพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
  นำพาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดัก ประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ำ และกับ
ดักความไม่สมดุลในการพัฒนา พร้อม ๆ กับปฏิรูปประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั ่ง และยั่งยืน อย่างเป็น
รูปธรรม ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ขับเคลื่อนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกลไก
ประชารัฐ จนสามารถเป็นประเทศโลกท่ีหนึ่งในศตวรรษที่ 21  
 พลังประชารัฐ  หลักคิด  เดินหน้าไปด้วยกัน (Stronger, Together)  
     ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Leave No One Behind) 
   นโยบาย  สร้างความเข้มแข็งจากภายใน (Strength from Within) 
     เชื่อมโยงประชาคมโลก (Connect to the World) 
   ขับเคลื่อน  มุ่งขยาย “พ้ืนที่ร่วม” (Extending Common Ground) 
        เพ่ือบรรลุ “เป้าหมายร่วม” (Achieving Common Goal) 
 
 
 
 
 



28 
 

4 วาระ การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 กลไกประชารัฐ 
 ซ่อมเสริมฐานราก 

1. สร้างสังคมแห่งโอกาสและสังคมที่สามารถใน 5 กลุ่มเป้าหมาย 
2. สร้าง Multiple Growth Poles ผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด 4.0 
เตรียมการสู่อนาคต 
3. สร้าง Competitive Ecosystem สำหรับกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
4. ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคต 

วาระท่ี 1 สร้างสังคมแห่งโอกาสและสังคมที่สามารถ  
   ขับเคลื่อนโดยกระทรวงเกษตร กระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมฯ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข ธกส. ธนาคารออมสิน ธอส. กองทุนหมู่บ้าน ฯลฯ 
วาระท่ี 2 สร้าง  Multiple Growth Poles ผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด 4.0 
   ใช้แนวคิด Area-Based Collaboration (ABC) ผ่านกลไกประชารัฐเชิงพื้นที่ ระหว่างผู้ว่าราชการ
จังหวัด หอการค้า สภาอุตสาหกรรม ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ฯลฯ ขับเคลื่อนผ่านวิ สาหกิจเชิงสังคม อาทิ บริษัท
ประชารัฐสามัคคี 
วาระท่ี 3 สร้าง Competitive Ecosystem สำหรับกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

1. พัฒนาเทคโนโลยีของตนเองในระดับหนึ่ง 
2. เป็นเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ 
3. วิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
4. Tech Based Startups 

วาระท่ี 4 ลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานแห่งอนาคต 
   ปรับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และโครงสร้างสู่การเป็น Extended Nation  เพ่ือรองรับโลกไร้พรมแดน 

  - การเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายทางกายภาพ 
  - การเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายของผู้คน 
  - การเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเชิงสถาบัน 
  - การเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายในโลกเสมือน 

1.4 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

     1.4.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจน สู ่เป้าหมายการ

พ่ึงตนเอง 

1) เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 

 (1) พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ในพื้นที่จังหวัดยโสธร สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม  ศรีสะเกษ ให้

เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีศักยภาพอ่ืนๆ โดยปรับกระบวนการผลิตให้อยู่ภายใต้

มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมขั้นตอนการผลิต พร้อมทั้งขยายพื้นที่    

เกษตรอินทรีย์ โดยสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบที่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิต และชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
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กันเอง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพและการส่งออก จัดตั้ง

กองทุนเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมตลาดสีเขียวในชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรจำหน่าย

สินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

 (2) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพื้นที่โดยส่งเสริมการปลูก

พืชผักผลไม้ และดอกไม้ ในพื้นที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี  

รวมทั้งส่งเสริม   โคเนื้อคุณภาพสูงในพื้นที่จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม และโคนมในพื้นที่จังหวัด

นครราชสีมาและอุบลราชธานี 

 (3) สนับสนุนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้พึ ่งตนเองได้ นำร่องในจังหวัดอำนาจเจริญ 

กาฬสินธุ์ และขอนแก่น โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร และพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์

การเกษตรให้เข้มแข็ง ส่งเสริมการออมและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ โดย

ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ส่งเสริมการเรียนรู้จากกลุ่ม

เกษตรกรที ่ประสบความสำเร็จให้เป็นต้นแบบ รวมทั ้งส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรในท้องถิ ่นและตลาด

อิเล็กทรอนิกส์อย่างท่ัวถึง 

 2) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง 
 (1) พัฒนาให้นครราชสีมาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร โดย
สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมอาหารของ
ภาค สร้างเครือข่ายระหว่างภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคราชการเพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ ยน
ความรู้ ข้อมูล เทคโนโลยี นวัตกรรมในการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีมูลค่า
สูงและตรงตามความต้องการของตลาด 

(2) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพื้นที่ที่มีศักยภาพให้

ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ ขอนแก่น นครราชสีมา สุรินทร์ และสกลนคร เป็น

ต้น โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์พัฒนาเทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัย

สร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆ โดยยกระดับผู้ประกอบการและ

สร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และ

ส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ 

 (3) ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค  ในพื้นที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ
จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร เพ่ือการส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเน้นอุตสาหกรรม  
สีเขียวและการใช้วัตถุดิบในพ้ืนที่ 
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(4) เพิ่มศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
และตอนล่าง โดยให้ความสำคัญกับสมดุลระหว่างพืชอาหารและพืชพลังงาน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก
พืชพลังงานในพื้นที่ที่เหมาะสม ส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่ใช้งานได้ง่ายจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวภาพและชีวมวล ทั้งในภาคการผลิต ชุมชนและท้องถิ่นให้มากข้ึน 
 3) ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม อารยธรรมขอม ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ 
และกีฬาสู่นานาชาติ 
     (1) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม อารยธรรมในทุกพื้นที่ ท่องเที่ยว อารยธรรม
ขอมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ท่องเที่ยววัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงและสุขภาพ ในกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในจังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น 
กาฬสินธุ์ ท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา ท่องเที่ยวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ 
เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี โดยเพิ ่มนวัตกรรมการบริการท่องเที ่ยวที ่มีความหลากหลายตอบสนอง
กลุ่มเป้าหมาย พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเพ่ือให้สามารถท่องเที่ยวได้
ทั้งปี รวมทั้งพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในลักษณะเครือข่ายเพ่ือกระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองหลัก
สู่เมืองรอง ชุมชนและท้องถิ่น 
     (2) พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้าน
ช้าง เลย อุดรธานี หนองบัวลำภู-หนองคาย-สปป.ลาว โดยเร่งพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยง
กิจกรรมการท่องเที่ยวระหว่างภาคเอกชนกับชุมชนและท้องถิ่นทั้งในประเทศและกับประเทศเพ่ื อนบ้านที่
สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว 

4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
     (1) พัฒนาแหล่งน้ำเดิมและแหล่งน้ำธรรมชาติเพื ่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ  โดยการ
ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ หนองและฝายที่มีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติให้สามารถเพิ่มปริมาณการกักเก็บ 
ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และตอนล่าง 
2 ซึ่งเป็นพื้นที่ท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาค 
     (2) พัฒนาแหล่งน้ำใหม่ในพื้นที่ลุ่มน้ำเลย ชี มูล และสร้างแหล่งกักเก็บ (แก้มลิง) อ่างเก็บน้ำ 
ฝาย และแหล่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ที่เหมาะสมในพืชท่ีการเกษตร โดยจัดหาพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ำ พัฒนา
ระบบส่งน้ำและการกระจายน้ำให้นำไปใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินตามความ
เหมาะสมของพ้ืนที่โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากดินเค็ม 
 5) ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ต้น
น้ำของจังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ นครราชสีมา โดยกำหนดและทำเครื่องหมายแนวเขตพื้นที่ป่า
อนุรักษ์และพ้ืนที่ป่านอกเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู ปลูกป่า และป้องกันการ
บุกรุก เพื่อรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำและป้องกันการชะล้างพังทลายของดินอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ ตลอดจนส่งเสริมป่า
ชุมชน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากป่าไม้อย่างยั่งยืน 
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1.4.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
       แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ 

สุรินทร์) 
วิสัยทัศน์  (Vision) 

ศูนย์กลางการเกษตรอุตสาหกรรม  ผลิตภัณฑ์ไหม  ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม  และการค้าชายแดน 
พันธกิจ  (Mission) 
1) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ 

2) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสำปะหลัง  เพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 

3) ส่งเสริมการลี้ยงโคเนื้อ  กระบือ  และแพะ  และแปรรูปเชิงคุณภาพ 

4) ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5) ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 

6) ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้รับความนิยม  และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ 

7) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน  และค้าขายชายแดน 

1) ส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategics  Issues) 
1) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร 

2) การพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  และผลิตภัณฑ์ไหม 

3) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

1.4.3 แผนพัฒนาจังหวัด      
       ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
       1. เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม การเกษตร การท่องเที่ยว Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 
       2. เป็นศูนย์กลางการศึกษา ศาสนา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มีคุณภาพตาม มาตรฐานสากล 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
       3. เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       4. เป็นศูนย์กลางในการป้องกันภัยคุกคาม และเสริมสร้างความม่ันคง เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ 
       5. เป็นที่ตั้งของส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 
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เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี  (พ.ศ.2561 – 2565) 
 
       “โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เมือง 3 มรดกยูเนสโก นวัตกรรม และเกษตร อุตสาหกรรม สังคมปลอดภัย” 
             

เป้าประสงค์รวม 
    1. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา 
    2. เพ่ือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
    3. เพ่ือเพ่ิมพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม 
    4. เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม และปกป้องสถาบันหลัก              
                ของชาติ 
    5. เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา  

   1. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของจังหวัด 
             2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และมีความปลอดภัยในชีวิตและ 
                 ทรัพย์สิน 

  3. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิต ตามแนวทาง 
     เศรษฐกิจพอเพียง  และมีอุทยานธรณีโคราชที่มุ่งสู่อุทยานธรณีโลก 
  4. เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม และปกป้องสถาบันหลักของ 
     ชาติ 
  5. เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือสนับสนุนการ 

               บริหารจัดการทุกด้าน            
 ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
    1. การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
    2. การลดความเหลื่อมล้ำ เพ่ือยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
    3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตามแนวทาง 
                เศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก 
    4. การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและ 
                ทรัพย์สินของประชาชน 
    5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City  และด้านอ่ืน ๆ 
1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2561 – 2565) 
   1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
   2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
   3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
   4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
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   5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
   6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
   8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
   9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 2.1 วิสัยทัศน์ 
 
 

 
2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

   1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
   2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
   3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
   4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
   5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
   6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณี  และกีฬา 
   8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
   9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.3 เป้าประสงค์ 
     1. ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค-บริโภค-การเกษตรเพ่ิมข้ึน 
     2. ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างมีมาตรฐาน 
     3. เกษตรกรมีความเข้มแข็ง 
     4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
     5. ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคอย่างทั่วถึง 
     6. ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
     7. ประชาชนมีส่วนรว่มในการส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี   
     8. การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ประชาชนมีสุขภาพดี 

ร่างกายแข็งแรงโดยการเล่นกีฬาออกกำลังกาย และประกอบกิจกรรมนันทนาการ 
     9. การบริหารราชการมีประสิทธิภาพคุณภาพ 
   10. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

“การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน การบริหารคุ้มค่า เศรษฐกิจก้าวหน้า 

คุณภาพชีวิตดี กีฬาสู่สากล ประชาชนมีส่วนร่วม” 
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   11. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 
2.4 ตัวช้ีวัด 
    1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
    2. ค่าเฉลี่ยคะแนน O-Net 

        3. จำนวนสายทางท่ีดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม 

 

 

                ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
            แสดงความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี 12   
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์จังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา   

ที ่

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนา อบจ.นม. 

(พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี 

(พ.ศ.2560-

2579) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ  

ฉบับท่ี 12 

(พ.ศ.2560-2564) 

นโยบายรัฐบาล  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัด 

(พ.ศ.2561-2565) 

1 ยุทธศาสตร์การสาน

ต่อแนวทาง

พระราชดำร ิ

5.ยุทธศาสตรด์้าน

การสร้างการ

เติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

4.ยุทธศาสตร์การเติบโต

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวด 

ล้อมเพื่อการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานและ

ระบบโลจสิติกส ์

9.ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ภูมิภาค เมือง และพื้นท่ี

เศรษฐกิจ 

6.การเพิ่ม

ศักยภาพทาง

เศรษฐกิจของ

ประเทศ (6.8) 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา

และเพิ่มขดีความสามารถ

ในการแข่งขันทาง

เศรษฐกิจ 

3.ยุทธศาสตรบ์ริหาร

จัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ให้มีความสมบูรณ์อย่าง

ยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง และยกระดับ

อุทยานธรณีโคราชสู่

อุทยานธรณีโลก 
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ที ่

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนา อบจ.นม. 

(พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี 

(พ.ศ.2560-

2579) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ  

ฉบับท่ี 12 

(พ.ศ.2560-2564) 

นโยบายรัฐบาล  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัด 

(พ.ศ.2561-2565) 

2 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาการศึกษา 

3.ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาและ

ส่งเสริมศักยภาพ

คน 

1.ยุทธศาสตร์การ

เสรมิสร้างและพัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษย ์

2.ยุทธศาสตร์การสร้าง

ความเป็นธรรมลดความ

เหลื่อมล้ำในสังคม 

4.การศึกษาและ

เรียนรู้ การ

ทะนุบำรุง

ศาสนา ศิลปะ

และวัฒนธรรม 

2.ยุทธศาสตร์การลดความ

เลื่อมล้ำ เพื่อยกระดับ

สังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง 

3 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาการเกษตร 

2.ยุทธศาสตรด์้าน

การสร้าง

ความสามารถใน

การแข่งขัน 

4.ยุทธศาสตร์การเติบโต

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวด 

ล้อมเพื่อการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน 

3.ยุทธศาสตร์การสร้าง

ความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและแข่งขันได้

อย่างยั่งยืน 

9.ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ภูมิภาค เมือง และพื้นท่ี

เศรษฐกิจ 

6.การเพิ่ม

ศักยภาพทาง

เศรษฐกิจของ

ประเทศ (6.4) 

(6.11) (6.15) 

(6.16)  และ

(6.17) 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา

และเพิ่มขดีความสามารถ

ในการแข่งขันทาง

เศรษฐกิจ 

2.ยุทธศาสตร์การลดความ

เลื่อมล้ำ เพื่อยกระดับ

สังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง 

4 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาสังคม 

3.ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาและ

ส่งเสริมศักยภาพ

คน 

4.ยุทธศาสตรด์้าน

การสร้างโอกาส

ความเสมอภาค

และเท่าเทียมกัน

ทางสังคม 

1.ยุทธศาสตร์การ

เสรมิสร้างและพัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษย ์

2.ยุทธศาสตร์การสร้าง

ความเป็นธรรมลดความ

เหลื่อมล้ำในสังคม 

3.การลดความ

เหลื่อมล้ำของ

สังคม และการ

สร้างโอกาสการ

เข้าถึงบริการ

ของรัฐ 

2.ยุทธศาสตร์การลดความ

เลื่อมล้ำ เพื่อยกระดับ

สังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง 

4.ยุทธศาสตร์การ

เสรมิสร้างความมั่นคงทุก

มิติ เพื่อปกป้องสถาบัน

หลักของชาติ และความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน 
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ที ่

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนา อบจ.นม. 

(พ.ศ.2561-

2565) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 

ปี 

(พ.ศ.2560-2579) 

แผนพัฒนา 

เศรษฐกิจฯ  

ฉบับท่ี 12 

(พ.ศ.2560-2564) 

นโยบายรัฐบาล  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัด 

(พ.ศ.2561-2565) 

5 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนา

สาธารณสุข 

3.ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาและส่งเสรมิ

ศักยภาพคน 

4.ยุทธศาสตรด์้าน

การสร้างโอกาส

ความเสมอภาคและ

เท่าเทียมกันทาง

สังคม 

1.ยุทธศาสตร์การ

เสรมิสร้างและพัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษย ์

2.ยุทธศาสตร์การสร้าง

ความเป็นธรรมลด

ความเหลื่อมล้ำใน

สังคม 

4.ยุทธศาสตร์การ

เติบโตทีเ่ป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมเพื่อการ

พัฒนาท่ียั่งยืน 

5.การยกระดับ

คุณภาพบริการ

ด้านสาธารณสุข

และสุขภาพของ

ประชาชน 

2.ยุทธศาสตร์การลดความ

เลื่อมล้ำ เพื่อยกระดับสังคม

ให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

6 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 
 

2.ยุทธศาสตรด์้าน

การสร้าง

ความสามารถในการ

แข่งขัน 

3.ยุทธศาสตร์การสร้าง

ความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและแข่งขัน

ได้อย่างยั่งยืน 

7.ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานและระบบ           

โลจสิติกส ์

6.การเพิ่ม

ศักยภาพทาง

เศรษฐกิจของ

ประเทศ (6.12) 

7.การส่งเสริม

บทบาทและการใช้

โอกาสใน

ประชาคมอาเซียน 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ

เพิ่มขีดความ สามารถในการ

แข่งขันทางเศรษฐกิจ 

2.ยุทธศาสตร์การลดความ

เลื่อมล้ำ เพือ่ยกระดับสังคม

ให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

7 ยุทธศาสตร์ด้าน

การพัฒนาการ

ท่องเที่ยว 

ศาสนา-

วัฒนธรรม

ประเพณี และ

กีฬา 

2.ยุทธศาสตรด์้าน

การสร้าง

ความสามารถในการ

แข่งขัน 

3.ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาและส่งเสรมิ

ศักยภาพคน 

4.ยุทธศาสตร์การเติบโต

ท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมเพื่อการ

พัฒนาท่ียั่งยืน           

3.ยุทธศาสตร์การสร้าง

ความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและแข่งขันได้

อย่างยั่งยืน 

4.การศึกษาและ

เรียนรู้ การ

ทะนุบำรุงศาสนา 

ศิลปะและ

วัฒนธรรม          

6.การเพิ่มศักยภาพ

ทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ (6.6) 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ

เพิ่มขีดความ สามารถในการ

แข่งขันทางเศรษฐกิจ 

2.ยุทธศาสตร์การลดความ

เลื่อมล้ำ เพื่อยกระดับสังคม

ให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
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ที ่

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนา อบจ.นม. 

(พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี 

(พ.ศ.2560-2579) 

แผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯ  

ฉบับท่ี 12 

(พ.ศ.2560-

2564) 

นโยบายรัฐบาล  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัด 

(พ.ศ.2561-2565) 

8 ยุทธศาสตร์การบริหาร

จัดการบ้านเมืองที่ด ี

1.ยุทธศาสตรด์้าน

ความมั่นคง 

6.ยุทธศาสตรด์้าน

การปรับสมดลุและ

พัฒนาระบบการ

บริหารจดัการ

ภาครัฐ 

6.ยุทธศาสตร์

การเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

การบริหาร

จัดการภาครัฐ

และธรรมา 

ภิบาลในสังคม 

ไทย 

1.การปกป้องและเชิดชู

สถาบันพระมหากษัตริย ์

6.การเพิ่มศักยภาพทาง

เศรษฐกิจของประเทศ 

(6.10) 

10.การส่งเสริมการ

บริหารราชการแผ่นดินที่

มีธรรมาภิบาล และ

ป้องกันปราบปรามการ

ทุจริต และประพฤติมิ

ชอบในภาครัฐ 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ รองรับ Smart 

City Mice City 

4.ยุทธศาสตร์การ

เสรมิสร้างความมั่นคง

ทุกมิติ เพื่อปกป้อง

สถาบันหลักของชาติ 

และความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยส์ินของ

ประชาชน 

9 ยุทธศาสตร์การรักษา

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยส์ิน 

4.ยุทธศาสตรด์้าน

การสร้างโอกาส

ความเสมอภาค

และเท่าเทียมกัน

ทางสังคม 

5.ยุทธศาสตร์

ความมั่นคง 

3.การลดความเหลื่อมล้ำ

ของสังคม และการสรา้ง

โอกาสการเข้าถึงบริการ

ของรัฐ (3.6) 

2.ยุทธศาสตร์การลด

ความเลื่อมล้ำ เพื่อ

ยกระดับสังคมให้เป็น

เมืองน่าอยู่ ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 

4.ยุทธศาสตร์การ

เสรมิสร้างความมั่นคง

ทุกมิติ เพื่อปกป้อง

สถาบันหลักของชาติ 

และความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยส์ินของ

ประชาชน 
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ที ่ ยุทธศาสตร์การ

พัฒนา อบจ.นม. 

(พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี 

(พ.ศ.2560-2579) 

แผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯ  

ฉบับท่ี 12 

(พ.ศ.2560-

2564) 

นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัด 

(พ.ศ.2561-2565) 

10 ยุทธศาสตร์การ

อนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อม 

5.ยุทธศาสตรด์้าน

การสร้างการเติบโต

บนคุณภาพชีวิตที่

เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

4.ยุทธศาสตร์

การเติบโตที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวด 

ล้อมเพื่อการ

พัฒนาท่ียั่งยืน 

5.ยุทธศาสตร์

ความมั่นคง 

8.การพัฒนาและ

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์

จากวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี การวิจัยและ

พัฒนา และนวัตกรรม 

(8.2) 

9.การรักษาความมั่นคง

ของฐานทรัพยากร และ

การสร้างความสมดลุ

ระหว่างการอนรุักษ์กับ

การใช้ประโยชน์อย่าง

ยั่งยืน 

3.ยุทธศาสตรบ์ริหาร

จัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวด 

ล้อมให้มีความสมบรูณ์

อย่างยั่งยืนตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง และ

ยกระดับอุทยานธรณี

โคราชสู่อุทยานธรณโีลก 
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2.5 ค่าเป้าหมาย 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธ 
ศาสาตร์ 
อบจ. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
ผลผลิต/
โครงการ 

ตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

61 62 63 64 65 

1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขัน
เศรษฐกิจ 
3. ยุทธศาสตร์บริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์อย่างยั่งยืน
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.การสานต่อ
แนวทาง
พระราชดำริ 

1.การ
สานต่อ
แนวทาง
พระราช
ดำริ 

ประชาชนมี
น้ำในการ
อุปโภค-
บริโภค 
การเกษตร
เพิ่มขึ้น 

จำนวน
โครงการ/
กิจกรรม
พัฒนา
แหล่งน้ำ 

ไม่น้อย
กว่า 
100 
โครง 
การ 

ไม่น้อย
กว่า 
110 
โครง 
การ 

ไม่น้อย
กว่า 
120 
โครง 
การ 

ไม่น้อย
กว่า 
130 
โครง 
การ 

ไม่น้อย
กว่า 
140 
โครง 
การ 

เพิ่มขึ้นปีละ 
10 โครงการ 

1.พัฒนา
แหล่งน้ำ            
2.สานต่อ
แนวทาง
พระราช 
ดำริ 

1.โครงการ
พัฒนาแหล่ง
น้ำ                 
2.โครงการ
สานต่อ
แนวทาง
พระราชดำริ 

1.ประชาชนมี
น้ำใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค
และทำการ 
เกษตรมากขึ้น   
2.ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้นและมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

สำนักช่าง/
กอง
สวัสดิการฯ/
สำนักปลัดฯ 

2.ยุทธศาสตร์
ยกระดับสังคมให้เป็น
เมืองน่าอยู่ 

2.การพัฒนา
การศึกษา 

2.การ
พัฒนา 
การ 
ศึกษา 

ประชาชน
ได้รับ
การศึกษา
อย่างมี
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย
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 

มีค่าเฉลี่ย
คะแนน
เพิ่มขึ้น  

-ส่งเสริม
และสนับ 
สนุนการ 
ศึกษา 

1.โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร
สถานศึกษา 
2.โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนา
การศึกษา 

การจัดการ
ศึกษาได้
มาตรฐานขั้น
พื้นฐาน 

สำนัก
การศึกษาฯ 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธ 
ศาสาตร์ 
อบจ. 

เป้า 
ประสงค์ 

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
ผลผลิต/
โครงการ 

ตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

61 62 63 64 65 

1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการ
แข่งขันเศรษฐกิจ 
2.ยุทธศาสตร์
ยกระดับสังคมให้
เป็นเมืองน่าอยู่ 

3.ด้านการ
พัฒนาการ
เกษตร 

3.ด้านการ
พัฒนาการ
เกษตร 

เกษตรกรมี
ความ
เข้มแข็ง 

จำนวน
โครงการ/
กิจกรรมท่ี
ดำเนินการ 

ไม่น้อย
กว่า 17 
โครง 
การ 

ไม่น้อย
กว่า 18 
โครง 
การ 

ไม่น้อย
กว่า 19 
โครง 
การ 

ไม่น้อย
กว่า 
20 

โครง 
การ 

ไม่น้อย
กว่า 
21 

โครง 
การ 

เพิ่มขึ้นปีละ 
1 โครงการ 

1.ส่งเสริม
และแก้ไข
ปัญหาการ
ประกอบ
อาชีพ 

1.โครงการ
ส่งเสริมและแก้ไข
ปัญหาการ
ประกอบอาชีพ 
2.โครงการ
ส่งเสริมการทำ
เกษตรทางเลือก 
3.โครงการ
ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ
เสริม 
4.โครงการ
ส่งเสริมการเลี้ยง
สัตว์ 
5.โครงการ
ส่งเสริมสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
6.โครงการ
ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้นำชุมชน 

-ผลผลิต
ทางการ 
เกษตรเพิ่ม
มากขึ้น   
-เกษตรกรมี
รายได้
เพิ่มขึ้น  
และสร้าง
เศรษฐกิจ
ครัวเรือนใน
ชุมชน 

กอง
สวัสดิการฯ 
สำนักปลัดฯ 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธ 
ศาสาตร์ 
อบจ. 

เป้า 
ประสงค์ 

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
ผลผลิต/
โครงการ 

ตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

61 62 63 64 65 

2.ยุทธศาสตร์
ยกระดับสังคมให้
เป็นเมืองน่าอยู่ 
4.ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างความ
มั่นคงทุกมิติ เพื่อ
ปกป้องสถาบัน
หลักของชาติ 
และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน 

4.ด้านการ
พัฒนาสังคม 

4.ด้านการ
พัฒนาสังคม 

ประชาชน
มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

จำนวน
โครงการ/
กิจกรรมท่ี
ดำเนินการ 

ไม่น้อย
กว่า 
50 

โครง 
การ 

ไม่น้อย
กว่า 
52 

โครง 
การ 

ไม่น้อย
กว่า 
54

โครง 
การ 

ไม่น้อย
กว่า 
56 

โครง 
การ 

ไม่น้อย
กว่า 
58 

โครง 
การ 

เพิ่มขึ้น 
ปีละ 2 
โครงการ 

1.สังคม
สงเคราะห์
พัฒนา
คุณภาพ
ชีวิต
ประชาชน 

1.โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
2.โครงการ
ส่งเสริมความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 
3.โครงการ
สงเคราะห์
ประชาชน 

ประชาชน
มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการฯ  
สำนักปลัดฯ 
 

2.ยุทธศาสตร์
ยกระดับสังคมให้
เป็นเมืองน่าอยู่ 

5.ด้านการ
พัฒนา
สาธารณสุข 

5.ด้านการ
พัฒนา
สาธารณสุข 

ประชาชน
ได้รับการ
ส่งเสริม
สุขภาพ 
การรักษา 
พยาบาล  
การป้องกัน
และ
ควบคุมโรค
อย่างทั่วถึง 

จำนวน
โครงการ/
กิจกรรมท่ี
ดำเนินการ 

ไม่น้อย
กว่า 
30

โครง 
การ 

ไม่น้อย
กว่า 
32 

โครง 
การ 

ไม่น้อย
กว่า 
34

โครง 
การ 

ไม่น้อย
กว่า 
36 

โครง 
การ 

ไม่น้อย
กว่า 
38 

โครง 
การ 

เพิ่มขึ้น 
ปีละ 2 
โครงการ 

1.ป้องกัน
และบำบัด 
รักษาโรค 

1.โครงการ
ป้องกันและ
บำบัดรักษาโรค 
2.โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
อาสาสมัคร
สาธารณสุข 
3.โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยของ
ประชาชน 

ประชาชน
มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น  
มีความรู้
เพิ่มขึ้น
สามารถ
ป้องกัน
ตนเองและ
ครอบครัว 

กอง 
สาธารณสุข 
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วามเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
อบจ. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
ผลผลิต/
โครงการ 

ตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

61 62 63 64 65 

1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการ
แข่งขันเศรษฐกิจ 
2.ยุทธศาสตร์
ยกระดับสังคมให้
เป็นเมืองน่าอยู่ 

6.ด้านการ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

6.ด้านการ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวก 
ปลอดภัย 

จำนวนสาย
ทางที่
ดำเนินการ
ก่อสร้าง 
ปรับปรุง/
ซ่อมแซม 

ไม่น้อย
กว่า 
750 
โครง 
การ 

ไม่น้อย
กว่า 
760 
โครง 
การ 

ไม่น้อย
กว่า 
770 
โครง 
การ 

ไม่น้อย
กว่า 
780 
โครง 
การ 

ไม่น้อย
กว่า 
790 
โครง 
การ 

เพิ่มขึ้นปี
ละ 10 
โครงการ 

1.พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

1.โครงการ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ
อย่างทั่วถึง 

สำนักช่าง 

1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการ
แข่งขันเศรษฐกิจ 
2.ยุทธศาสตร์
ยกระดับสังคมให้
เป็นเมืองน่าอยู่ 

7.ด้านการ
พัฒนาการ
ท่องเท่ียว 
ศาสนา
วัฒนธรรม
ประเพณี
และกีฬา 
 
 
 
 
 
 
 

7.ด้านการ
พัฒนาการ
ท่องเท่ียว 
ศาสนา
วัฒนธรรม
ประเพณี
และกีฬา 

1.ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริม
การท่องเท่ียว 
อนุรักษ์วัฒน ธรรม
ประเพณี 
2.มีการสนับสนุน
และส่งเสริมการ
จัดการแข่งขันกีฬา
เพื่อความเป็นเลิศ
ประชาชนมีสุขภาพ
ดี ร่างกายแข็งแรง
โดยการเล่นกีฬา 
ออกกำลังกาย และ
ประกอบกิจ กรรม
นันทนาการ 
 

จำนวน
โครงการ 
กิจกรรมท่ี
ดำเนินการ 

ไม่น้อย
กว่า 
40 

โครง 
การ 

ไม่น้อย
กว่า 
45 

โครง 
การ 

ไม่น้อย
กว่า 
50 

โครง 
การ 

ไม่น้อย
กว่า 
55 

โครง 
การ 

ไม่น้อย
กว่า 
60 

โครง 
การ 

เพิ่มขึ้นปี
ละ 5 
โครงการ 

1.ทำนุ บำรุง
ศาสนา 
บำรุงรักษา
ศิลปะจารีต
ประเพณี  
ภูมิปัญญา 
วัฒนธรรมอัน
ดีของท้องถิ่น  
2.ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 
3.ส่งเสริม
กีฬา 

1.โครงการ
ทำนุ บำรุง
ศาสนา 
บำรุงรักษา
ศิลปะจารีต
ประเพณี  
ภูมปิัญญา 
วัฒนธรรมอัน
ดีของท้องถิ่น 
2.โครงการ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 
3.โครงการ
ส่งเสริมกีฬา 

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงและสร้าง
รายได้ในพื้นที่ 

สำนัก
การศกึษาฯ 
สำนักปลัดฯ 
กอง
สวัสดิการฯ 

ยุทธ เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย ความก้าว กลยุทธ์ 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสต
ร์ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ศาสาตร์ 
อบจ. 

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

61 62 63 64 65 หน้าของ
เป้าหมาย 

ผลผลิต/
โครงการ 

ตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 
4.ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างความ
มั่นคงทุกมิติ เพื่อ
ปกป้องสถาบัน
หลักของชาติ 
และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน 

8.การ
บริหาร
จัดการ
บ้านเมืองท่ี
ดี 

8.การ
บริหาร
จัดการ
บ้านเมือง 
ท่ีดี 

การบริหาร
ราชการมี
ประสิทธิภาพ 
คุณภาพ 

จำนวน
โครงการ/
กิจกรรมท่ี
ดำเนินการ 

ไม่น้อย
กว่า 
70 

โครง 
การ 

ไม่น้อย
กว่า 
80 

โครง 
การ 

ไม่น้อย
กว่า 
90 

โครง 
การ 

ไม่น้อย
กว่า 
100 
โครง 
การ 

ไม่น้อย
กว่า 
110 
โครง 
การ 

เพิ่มขึ้น 
ปีละ 10 
โครงการ 

1.ส่งเสริม
ประชาธิป 
ไตย 
2.ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วม
ของ
ประชาชน 
3.ส่งเสริม
และพัฒนา
เทคโนโลยี 
4.เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติ 
งานราชการ 

1.โครงการ
ส่งเสริม 
ประชาธิปไตย 
2.โครงการ
ส่งเสริมการมี 
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 
3.โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาเทคโนโลยี 
4.โครงการเพิ่ม
ประสิทธิ ภาพ
การปฏิบัติงาน
ราชการ 

1.ประชาชน 
มีส่วนร่วมใน
การจัดทำ
แผนพัฒนา
และติดตาม
ประเมินผล
โครงการ 
2.บุคลากร
ได้รับการ
พัฒนา
ศักยภาพใน
การปฏิบัติ 
งาน 

ทุกส่วนราช 
การ 

2.ยุทธศาสตร์
ยกระดับสังคมให้
เป็นเมืองน่าอยู ่
4.ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างความ
มั่นคงทุกมิติ เพื่อ
ปกป้องสถาบัน
หลักของชาติ และ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

9.ด้านการ
รักษาความ
ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

9.ด้านการ
รักษาความ
ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

จำนวน
โครงการ/
กิจกรรมท่ี
ดำเนินการ 

ไม่น้อย
กว่า 4 
โครง 
การ 

ไม่น้อย
กว่า 5 
โครง 
การ 

ไม่น้อย
กว่า 6
โครง 
การ 

ไม่น้อย
กว่า 7 
โครง 
การ 

ไม่น้อย
กว่า 8 
โครง 
การ 

เพิ่มขึ้นปี
ละ 1 
โครงการ 

1.การป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 
2.เสริมสร้าง
ความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

1.โครงการเตรยีม
ความพรอ้มในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั 
2.โครงการเสริมสร้าง
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สนิ
ของประชาชน 
3.โครงการป้องกัน
อุบัติเหต ุ

ประชาชนมี
ความรู้ด้าน
การรักษา
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินทำ
ให้เกิด
อุบัติเหตุและ
อุบัติภัยลดลง 

สำนักช่าง 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสต
ร์ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธ 
ศาสาตร์ 
อบจ. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
ผลผลิต/
โครงการ 

ตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

61 62 63 64 65 

3.ยุทธศาสตร์
บริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์อย่าง
ยั่งยืนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

10.ด้าน
การอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และสิ่งแวด 
ล้อม 

10.ด้าน
การอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 

สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติได้รับการ
ฟื้นฟูและอนุรักษ์ 

จำนวน
โครงการ/
กิจกรรมท่ี
ดำเนินการ 

ไม่น้อย
กว่า 
14 

โครง 
การ 

ไม่น้อย
กว่า 
16 

โครง 
การ 

ไม่น้อย
กว่า 
18 

โครง 
การ 

ไม่น้อย
กว่า 
20 

โครง 
การ 

ไม่น้อย
กว่า 
22 

โครง 
การ 

เพิ่มขึ้น 
ปีละ 2 
โครงการ 

1.การจัดการ
สิ่งแวดล้อม
และมลพิษ
ต่าง ๆ 
2.การกำจัด
ขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
รวม 
3.จัดต้ัง ดูแล 
ระบบน้ำเสีย
รวม 
4.คุ้มครอง 
ดูแลและ
บำรุงรักษา
ป่าไม้ ท่ีดิน 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 

1.โครงการฟื้นฟู
และอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 
2.โครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษและ
สิ่งแวดล้อม 
3.โครงการจัดการ
ระบบกำจัดขยะ
รวม 

ประชาชนมี
ความรู้ในการ
จัดการขยะ 
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในการ
จัดการขยะ
อย่างถูกวิธี 
จำนวน
ปริมาณขยะ
ลดลงตาม
นโยบาย
จังหวัด
สะอาด 

สำนักช่าง 
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2.6 กลยุทธ์  
     1. พัฒนาแหล่งน้ำ 
     2. สานต่อแนวทางพระราชดำริ 
     3. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
     4. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ 
     5. สังคมสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
     6. ป้องกันและบำบัดรักษาโรค 
     7. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     8. ทำนุ บำรุงศาสนา บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
     9. ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
     10. ส่งเสริมกีฬา 
     11. ส่งเสริมประชาธิปไตย 
     12. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
     13. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี 
     14. เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานราชการ 
     15. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     16. เสริมสร้างความปลอดภัยของประชาชน 
     17. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 
     18. การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
     19. จัดตั้ง ดูแลระบบน้ำเสียรวม 
     20. คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
   3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ ่น  โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis  ซึ ่งเป็นการพิจารณาถึงปัจจัยภายใน       
(จุดแข็ง,จุดอ่อน) และปัจจัยภายนอก (โอกาส,อุปสรรค)  ที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่น ดังนี้ 
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1.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
จุดแข็ง (Strength-s) จุดอ่อน (Weakness – w) 

1.เป็นองค์กรขนาดใหญ่มีศักยภาพ 
2.มีศูนย์ประสานงานครบ 32 อำเภอ มี ส.อบจ. เป็น
ตัวแทนของประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
3.ออกข้อบัญญัติของตนเองได้ 
4.มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ 9 ลุ่มน้ำ ได้แก่ ลุ่มน้ำมูล
ตอนบน, ลุ่มน้ำลำพระเพลิง,ลุ่มน้ำลำมูลตอนล่าง, ลุ่มน้ำ
ลำปลายมาศ, ลุ่มน้ำลำตะคอง,ลุ่มน้ำลำเชียงไกร,ลุ่มน้ำ 
ลำสะแทด ลุ่มน้ำลำชี และลุ่มน้ำลำจักราช  และมีอ่างเก็บ
น้ำขนาดใหญ่หลายแห่ง 
5.บุคลากรมีคุณภาพ  ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด  
ทำให้เข้าใจและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.มีนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน  เน้นการมีส่วนร่วม  
มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน 
7.ด้านการบริหารเป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีทรัพยากร 
เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการทำงานเตรียมพร้อมเพื่อการ
ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ 
8.อบจ.ได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริของในหลวง  เรื่อง
การบริหารจัดการน้ำมาเป็นหลักในการจัดทำแผนพัฒนา
ของ อปท. 
9.มีโครงการพัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ  
สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร  เพื่อการอุปโภคและ
บริโภค   
10.มีการตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

1.มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจำนวนมาก แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ไม ่สามารถดำเน ินการได ้ท ุกโครงการ  เน ื ่องจาก
งบประมาณมีไม่เพียงพอ และไม่ใช่อำนาจหน้าที่ตาม
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
2.ความต้องการของประชาชนมีมาก บริการได้ยังไม่
ทั่วถงึ 
3.ขาดแคลนแหล่งน้ำเพื ่อทำการเกษตรในหน้าแล้ง 
ขนาดของแหล่งน้ำในชุมชนมีไม่เพียงพอต่อภาคการทำ
การเกษตรและอุปโภค-บริโภค 
4.ระบบชลประทานยังไม่ทั่วถึงขาดการบริหารจัดการ
น้ำอย่างเป็นระบบ 
5.ลักษณะงานซ้ำซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ทม. ทต. อบต. ในพื้นที่จังหวัด) 
6.การบริหารงบประมาณที่ไม่ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชน 
7.การประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้น้ำให้ประชาชนเข้าใจมี
น้อย การจัดสร้างแหล่งน้ำใหม่ๆ ยังไม่เพียงพอ เพราะ
ให้ความสำคัญกับแหล่งน้ำเดิมมากกว่า 
8.การจัดสรรงบประมาณมีจำนวนจำกัด  ทำให้การ
พัฒนาไม่ต่อเนื่อง   
9.งบประมาณในการพัฒนาศ ักยภาพไม ่ เพ ียงพอ 
เนื่องจากพ้ืนที่บริการ กำกับดูแลมีบริเวณกว้าง 
10.แหล่งน้ำตื ้นเขิน ทำให้ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้
เพียงพอ  
11.ไม่มีการวางแผนบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน 
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1.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ (ต่อ) 
โอกาส (Opportunity – o) อุปสรรค (Threat-t) 

1.แนวคิดพระราชดำริตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง 
2.มีการพัฒนาทางการเกษตร เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบาย
ให้จัด zoning การเกษตร 
3.ด้านการเมือง มีการสนับสนุนและส่งเสริมโครงการตาม
แนวทางพระราชดำริให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 
4.รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่าง
บูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพ้ืนที่ชลประทาน 
5.การประสานงาน การวางแผน และการบริหารงานที่ดี  
จะทำให้แนวทางพระราชดำริประสบผลสำเร็จได้ 
6.ความได้เปรียบด้านจำนวนประชากร ขนาดพื้นที่  และ
การเติบโตด้านเศรษฐกิจ 
7.มีการกระจายอำนาจสู ่ท ้องถ ิ ่นมากขึ ้น  ทำให้เ พ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
8.มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
9.การมีส่วนร่วมจากประชาชนในทุกภาคส่วน 
10.มีการประสานและร่วมมือกับประชาชนในการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 
11.การดำเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน
ในพ้ืนที ่
12.มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มีการขยายพื้นที่ทาง
การเกษตรเพ่ิมข้ึน 

1.ความไม่เข้าใจในแนวทางพระราชดำริและความไม่รู้
ในการท ี ่จะสานต ่อการดำเน ินงานตามแนวทาง
พระราชดำริ 
2.ขาดความต่อเนื่องนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น 
3.การส่งเสริมจากภาครัฐไม่มีความต่อเนื่อง  ไม่มีการ
ติดตามผลประเมินโครงการอย่างเป็นรูปธรรม  ทำให้
ประชาชนไม่ได้รับความรู้ความเข้าใจที่แท้จริง   
4.ในฤดูแล้งมีปริมาณน้ำน้อย ไม่สามารถนำน้ำมาใช้
อุปโภคได้  พื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นทางน้ำผ่านทำ
ให้เกิดปัญหาน้ำท่วม 
5 .ขาดการประสานและบร ิหารจ ั ดการน ้ ำ ตาม
พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 
9 เมื่อปี 2538  เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัย
อย่างเป็นระบบ 
6.ข้อจำกัดด้านกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติราชการ
ไม่ชัดเจน 
7.จังหวัดนครราชสีมามีสภาพพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติ 
เช่น ภัยแล้งฝนทิ้งช่วง และอุทกภัยในบางพ้ืนที่ 
8.ปัญหาด้านสภาพพ้ืนที่ เช่น ดินเค็ม ป่าเสื่อมโทรม 
9.สภาพพ้ืนที่บริหารจัดการมีบริเวณกว้าง การให้บริการ
ล่าช้าและไม่ทั่วถึง 
10.ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนครราชสีมามี
บางส่วนเป็นภูเขา  ที่ราบสูง  อาจทำให้การพัฒนางาน
ด้านการเกษตรมีความยากลำบากที่จะให้พื ้นที ่อุดม
สมบูรณ์   
11.ประชาชนในพื้นที่ขาดจิตสำนึกและไม่ตระหนักใน
การใช้น้ำอย่างประหยัด 
12.ปัญหาการลุกล้ำแหล่งน้ำธรรมชาติ 
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2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
จุดแข็ง (Strength-s) จุดอ่อน (Weakness – w) 

1.ผู้บริหารให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านการศึกษา 
2.อบจ.มีวิสัยทัศน์ให้ความสำคัญต่อการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาส่งผลให้การศึกษามีทิศทางชัดเจนปฏิบัติได้อย่าง
มีคุณภาพ 
3.การจัดโครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความ
ชัดเจนครอบคลุมตามอำนาจหน้าที่ทุกภารกิจ 
4.มีโรงเรียนในสังกัด 58 โรง ทำให้ความพร้อมที่จะพัฒนา
ทั้งด้านบคุลากร อาคาร สถานที่ สื่อการเรียนการสอน 
5.มีการแบ่งกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเป็น 6 กลุ่ม ทำให้สะดวก
ต่อการประสานงาน การบริหารจัดการและการพัฒนา
การศึกษา 
6.มีการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
7.ความร ่วมม ือก ันอย ่างด ี ระหว ่ างหน ่วยงานและ
สถานศึกษา 
8.อบจ. มีงบประมาณสนับสนุนพัฒนาการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
9.บุคลากรมีความพร้อมที่จะรับการพัฒนา ความรู้ ทักษะ 
และประสบการณ์ 
10.ประชาชน นักเรียน ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการ
ดำเนินกิจกรรมเป็นอย่างด ี
11.มีหน่วยงานในองค์กรที่มีคุณภาพและครอบคลุมทุก
ด้านทั้งด้านการศึกษา  สาธารณสุข  สาธารณูปโภค สังคม
และวัฒนธรรมที่สามารถสนับสนุนซึ่งกันและกัน 

1.หน่วยงานที่ประเมิน ตรวจสอบ พัฒนาทักษะทาง
การศึกษา (ศน.) ยังไม่เข้มแข็ง 
2.การพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรไม่ทั่วถึง ขาดการ
สนับสนุนให้บุคลากรได้รับความรู้ 
3.การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรให้สอดคล้องกับ
สาขาวิชาและความต้องการ 
4.โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการ
เปลี่ยนแปลง/ภารกิจที่ได้รับมอบเพิ่มมากขึ้น 
5.ขาดการศึกษานิเทศก ์ ในการขับเคลื่อนทางการศึกษา 
6.อุปกรณ์การเรียนการสอนสายอาชีพไม่เพียงพอ 
7.สถานศึกษาขนาดเล็กมีปริมาณงานเท่ากับสถานศึกษา
ขนาดใหญ ่ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าปกต ิ
8.ครูและบุคลากรขอย้าย/โอนเป็นจำนวนมาก เพ่ือกลับ
ภูมิลำเนา ทำให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง 
9.โรงเรียนตั้งอยู่ห่างไกลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ทำให้ไม่สะดวกในการประสานงาน 
10.ขาดการให้ความร ู ้ก ับคร ูในการพัฒนาการจัด
การศึกษา  เนื่องจากครูบรรจุใหม่ยังขาดประสบการณ์
ในการทำงาน 
11.ควรพัฒนาโรงเรียนเล็กให้มีความเข้มแข็ง 
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2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา (ต่อ) 
โอกาส (Opportunity – o) อุปสรรค (Threat-t) 

1.ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี  ส่งผลให้เกิดสื่อการ
เรียนการสอนนวัตกรรมมากข้ึน 
2.พร้อมยกระดับการศึกษาสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
การศึกษาของชาติ 
3.รัฐบาลมีการสนับสนุนทางด้านการศึกษา 
4.ประชาชนให้ความสำคัญของการศึกษา 
5.ช ุมชนและองค์กรท้องถ ิ ่นเห ็นความสำคัญของการจัด
การศึกษาส่งผลให้เกิดแหล่งเรียนรู้ในชุมชนมากข้ึน 
6.จังหวัดนครราชสีมามีสถาบันอุดมศึกษาที ่เป็นแหล่งรวม
ทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้ที่สามารถนำไปเชื่อมโยง 
ก ับการพ ัฒนาการศ ึกษาของจ ังหว ัดนครราชส ีมา   เช่น  
มหาว ิทยาล ัยเทคโนโลย ีส ุรนารี   มหาว ิทยาล ัยราชภัฎ
นครราชสีมา  มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน  มหาวิทยาลัยวงษ์
ชวลิตกุล เป็นต้น 
7.โครงการเรียนฟรี 15 ปี ส่งผลให้นักเรียนได้รับโอกาสใน
การศึกษามากข้ึน 
8.นโยบายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งการศึกษา
ตั ้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน   ส่งผลให้
นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษามากข้ึนและทั่วถึง 
9.การเปิดประชาคมอาเซียนทำให้เกิดการสร้างความร่วมมือ 
แลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยี และบุคลากรด้านการศึกษา 
10.เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าสูง ทำให้เกิดโอกาสในการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลและสามารถนำระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการให้บริการทางการศึกษาได้อย่าง
หลากหลาย 
11.ยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำ  ประชาชน
ทุกกลุ ่มมีมาตรฐานการดำรงชีว ิตที ่ม ีค ุณภาพด้วยระบบ
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง 
12.มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่หลากหลาย เช่น พิพิธภัณฑ์
ไม ้กลายเป ็นห ินนครราชส ีมา   ศ ูนย์ดาราศาสตร์   และ
วิทยาศาสตร์นครราชสีมา (ท้องฟ้าจำลอง) หอดูดาวเฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษานครราชสีมา   อุทยานการ
เรียนรู้สิรินธร เป็นต้น 

1.การปรับเปลี่ยนรูปแบบของ อบจ. ตามรัฐธรรมนูญที่จะ
เกิดขึ้น 
2.กฎหมาย  ระเบียบการจัดการศึกษาของท้องถิ่นที่รวมศนูย์
การบริหารและยังไม่กระจายอำนาจสู่สถานศึกษาส่งผลให้
การจัดการศึกษาล่าช้า  ไม่ตรงตามความต้องการ 
3.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขาดการดำเนินการที่
ดีด้านการกำกับและติดตามการดำเนินงานตามแผน 
4.ผู้ปกครองมีฐานะยากจน  ไม่สามารถส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษาของบุตรหลานได้อย่างเต็มที่ 
5.มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบ่อย ๆ การพัฒนาไม่ต่อเนื่อง 
6.อำนาจหน้าที ่ตามแผนกระจายอำนาจฯ ยังไม่มีความ
ชัดเจนในภารกิจ 
7.ชุมชนมีการแพร่กระจายของสารเสพติด ความ 
เจริญของเทคโนโลยีส่งผลให้นักเรียนบางส่วนเป็นกลุ่มเสี่ยง
และมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
8.ชุมชนไม่มีเวลาและความร่วมมือในการวางแผนพัฒนา
และการบริหารจัดการศึกษาจำกัด เนื่องจากต้องประกอบ
อาชีพ 
9.หลักสูตรถูกกำหนดจากส่วนกลาง ไม่เหมาะสมกับสภาพ
ของท้องถิ่น 
10.การเปลี ่ยนแปลงทางการเมือง ส่งผลกระทบต่อแนว
ทางการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
11.ประชาชนในท้องถิ่นมีค่านิยมที่จะนำบุตรหลานเข้าเรยีน
ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. มากกว่า 
12.ชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้น้อย ส่งผล
กระทบต่อการเรียนของนักเรียนและโอกาสที่จะสนับสนุน
การจัดกิจกรรมของนักเรียน 
13.ปัญหาความไม่มั ่นคงทางการเมือง ทำให้ยากต่อการ
กำหนดทิศทางการบริหารที่ต่อเนื่อง 
14.การบร ิหารจ ัดการและการใช ้งานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื ่อสารหรือค้นหาข้อมูลยังคงช้ามาก
สำหรับการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ 
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3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
จุดแข็ง (Strength-s) จุดอ่อน (Weakness – w) 

1.มี อกม. ระดับจังหวัด ,ระดับอำเภอ และระดับตำบล  
ครอบคลุมท้ังจังหวัด 
2.มีศูนย์ประสานงานครบ 32 อำเภอ มี ส.อบจ. เป็น
ตัวแทนของประชาชนในเขตพื้นที่ 
3.ผู ้บร ิหารมีนโยบายที ่ช ัดเจนและสอดคล้องกับ
แผนพัฒนา 
4.อบจ. นครราชสีมา เป็นองค์กรขนาดใหญ่มีศักยภาพ 
มีอิสระในการบริหาร 
5.โคราชเป็นเมืองเกษตรกรรม 
6.มีองค์กรเครือข่ายชาวบ้านท่ีเข้มแข็งจำนวนมาก 
7.พ ื ้นท ี ่ จ ั งหว ัดนครราชส ีมา เหมาะก ับการทำ
การเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ 
8.มีการจัดต้ังกลุ่มเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร 
9.มีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรให้แก่  
ประชาชน 
10.ประชาชนมีความขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ  
และม ีการพ ัฒนานำเทคโนโลย ี ใหม ่ๆ  มาใช ้ ใน
การเกษตร 
11.มีปราชญ์ชาวบ้าน  และนักวิชาการสนับสนุนการ
ดำเนินงาน    
12.เป็นศูนย์กลางเกษตรท่ีสำคัญ โดยมีแหล่งเพาะปลูก
พืชเศรษฐกิจ พืชพลังงานทดแทน แหล่งผลิต ปศุสัตว์ 
แหล่งผลิตสัตว์น้ำจืดที่สำคัญ ฯลฯ ของประเทศ และ
ภูมิภาค 
13. เป็นศูนย์กลางอาหารปลอดภัยตามโครงการ 
Food Valley 
14. มีสินค้าทางการเกษตรหลายชนิดที่ได้ขึ้นทะเบียน
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เช่น กาแฟดงมะไฟ ข้าวหอม
มะลิ ทุ่งสัมฤทธิ์ 
15. แหล่งปลูกผักอินทรีย์แปลงใหญ่ กว่า 300 รายท่ี
อำเภอวังน้ำเขียว   

1.ขาดการจัดการทรัพยากรน้ำ ระบบชลประทานที่ดีพอ  ทำให้
เกิดปัญหาน้ำท่วม  และแหล่งกักเก็บน้ำมีไม่เพียงพอในการทำ
การเกษตร ขาดแคลนน้ำทำการเกษตรในฤดูแล้ง   
2.ความต้องการของกลุ่มอาชีพเกษตร วิสาหกิจ มีความต้องการ
จำนวนมาก  แต่ อบจ.ตอบสนองได้ไม่ทั ่วถึง   เนื ่องจากมี
งบประมาณจำนวนจำกัด 
3.เกษตรกรโดยรวมยังมีปัญหาหนี้สินและมีฐานะยากจน   
4.ขาดการนำระบบ(Zoning)มาใช้ประโยชน์ในการผลิตอย่าง
จริงจัง 
5.ขาดระบบเชื่อมต่อเข้าสู่ภาคการตลาดและอุตสาหกรรม 
6.ขาดการให้การสนับสนุนผู้นำท้องถิ่นในการสร้าง 
และประสานเครือข่ายชุมชนให้เข้มแข็ง  เพื ่อเป็นแกนนำท่ี
สำคัญ  ในการสร้างต้นแบบการทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน   
7. เกษตรกรยังไม่มีการรวมกลุ่มกันมากนัก ยังต้องพึ่งพาพ่อค้า
คนกลางอยู่มาก ทำให้ถูกกดราคาผลผลิตและไม่มีอำนาจต่อรอง 
8.ขาดการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอย่างจริงจัง  
และขาดการติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด 
9. การจัดทำงบประมาณไม่สอดคล้องกับการพัฒนาด้าน
การเกษตร เกษตรกรยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ 
อย่างเพียงพอ  เนื่องจากนโยบายส่วนใหญ่จะเน้นด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
10.ขาดบุคลากรด้านการเกษตรที ่มีความรู ้และชำนาญการ
เฉพาะด้าน ในการให้ความรู้และพัฒนาด้านเกษตรกรรมให้กับ
ประชาชนแต่ละพื้นที ่ 
11.ผลผลิตมีน้อยไม่มีคุณภาพไม่คุ ้มกับการลงทุน  เกษตรกร
ขาดทุน 
12. ภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม ขาดแคลนแรงงาน 
ต้องจ้างแรงงานต่างด้าวเพิ่มมากขึ้น 
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3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร (ต่อ) 
จุดแข็ง (Strength-s) จุดอ่อน (Weakness – w) 

 13. ภาคการเกษตร บางพื้นที่เป็นดินเค็ม มีความอุดม
สมบูรณ์ต่ำ เนื้อดินเป็นทราย พื้นดินมีความตื้น ส่งผลให้
การดูดซับน้ำและแร่ธาตุน้อย 
14. ภาคการเกษตร ขาดเส้นทางการคมนาคม เพื่อการ
ขนส่ง ปัจจัย และผลผลิตทางการเกษตร (สายรอง) ไม่
เพียงพอ และขาดการเชื่อมโยงระหว่างที่ตั้งภาคการผลิต 
ศ ูนย ์รวบรวมและกระจายส ินค ้า รวมถ ึงม ีป ัญหา
กฎระเบียบและเอกสารที ่ทำให้การดำเนินการขนส่ง
เป็นไปด้วยความล่าช้า 
15. บางพื้นที่เป็นดินเค็ม มีสภาพน้ำกร่อย/เค็ม มักมี
ปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำพ้ืนที่ทำการเกษตร 

โอกาส (Opportunity – o) อุปสรรค (Threat-t) 
1.รัฐบาลมีนโยบายให้ผลผลิตทางการเกษตรเป็นครัวโลก 
2. มีการจัดทำแหล่งเรียนรู้ที่เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติ 
3.การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
4.มีสถาบันการศึกษา หลายแห่งที่มีความสามารถด้านการ
ค ิ ดค ้ น เทค โน โลย ี ท า งการ เกษตรท ี ่ ส ำค ัญ  เ ช่ น  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยา
เขตภาคอีสาน  ซึ่งสถาบันเหล่านี้จะเป็นโอกาสหรือเป็น
กำลังสำคัญในการสร้างโอกาส  ให้เกิดความก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยีทางการเกษตร   หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่นต้องการเพิ ่มศักยภาพทางการผลิตหรือพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรเพื่อผลักดันให้เกิดการ
ผลิตที่มีประสิทธิภาพ   
5.การคมนาคมสะดวก  ทำเลที ่ตั ้งเป็นประตูเข้าสู ่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไปท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง  เป็น
ประตูสู่อินโดจีน 

1.สภาพภูมิอากาศแปรปรวน  ไม่เป็นไปตามฤดูกาล  
และเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง   
วาตภัย อัคคีภัย ฯลฯ   
2.ลักษณะดินในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาส่วนใหญ่
เป็นดินร่วนปนทราย มีพื้นที่ดินเค็ม ดินเปรี้ยว และดิน
ขาดความอุดมสมบูรณ์   
3.ผลผลิตการเกษตรต่อไร่ต่ำ ส่งผลต่อการเคลื่อนย้าย
แรงงานภาคเกษตรไปสู ่ภาคอุตสาหกรรมและภาค
บริการเพิ่มขึ้น 
4.ต้นทุนการผลิตสูง ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำ  
5.ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร  มี
ฐานะยากจน 
6.ป ัญหาโรคระบาด   ทั ้งว ัชพ ืช เพล ี ้ย และแมลง  
เกษตรกรต้องใช้สารเคมีทำให้มีต้นทุนสูงขึ้น  ในขณะที่
จำนวนผลผลิตลดลง 
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3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร (ต่อ) 
โอกาส (Opportunity – o) อุปสรรค (Threat-t) 

6.ประชาชนส่วนใหญ่ในพื ้นที ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์   
7.มีหน่วยงานอื่นๆเป็นพันธมิตร เช่น เกษตรจังหวัด 
8.มีการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพต่อเกษตรกรจะ
ได้เพิ ่มผลผลิต  ส่งเสริมให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรม  โดย
ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
9.มีพ้ืนที่ทางการเกษตรมาก 
10.รัฐบาลและภาคเอกชนให้ความสำคัญและส่งเสริมการ
จำหน่ายสินค้า OTOP 
11.นโยบายการเจรจาการค้าระดับทวิภาคี (FTA)  และ      
พหุภาคี (WTO) ได้เปิดโอกาสให้สินค้าของประเทศคู่สัญญา
สามารถส่งออกไปจำหน่ายได้ โดยไม่เสียภาษีนำเข้า 
12. ความนิยมเกษตรอินทรีย์ที ่ผู ้บริโภคซื้อผลผลิตอินทรีย์
มากขึ้น และส่งผลต่ออุปสงค์เปลี่ยนวิถีการเกษตรจากเกษตร
เคมีสู่เกษตรปลอดสารพิษ 
13. รัฐสนับสนุนการยกระดับผลผลิตสู่มาตรฐาน GAP ทำให้
ส่งขายต่อห้างสรรพสินค้าชั้นนำในราคาสูงขึ้น 
14. ภาครัฐมีนโยบายในการส่งเสริมเฝ้าระวังสัตว์ป่าเข้าพื้นที่
เกษตร 
15. ภาครัฐมีนโยบายในการส่งเสริมระบบกระจายน้ำด้วย
พลังงานแสงอาทิตย ์
16. รัฐบาลมีแนวทางในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเชื่อม
จากกรุงเทพมหานคร มายังจังหวัดนครราชสีมา เช่น ทาง
หลวงสายพิเศษ บางปะอิน – นครราชสีมา รถไฟทางคู่ จาก
มาบกะเบา – ชุมทางจิระ, ชุมทางจิระ  - ขอนแก่น และ ชุม
ทางขอนแก่น – อุบลราชธานี 
17. เป็นประตูเชื่อมโยงระบบ Logistic  และกระจายสินค้าที่
สำคัญในภูมิภาค มีเส้นทางการคมนาคมเชื่อมโยงไปสู่จังหวัด
ต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภูมิภาคอื ่น ๆ 
เหมาะสมแก่การเป็นท่าเรือบก Dry Port, Smart City, MICE 
City, โคราช 4.0 

7.การเสื ่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ซึ ่งเป็น
ทรัพยากรพื้นฐานของการทำการเกษตร อันได้แก่ 
ที่ดิน แหล่งน้ำ ป่าไม ้    
8. เกษตรกร เน้นการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว (ปลูกพืช
ชนิดเดียว) ทำให้ส่งผลกระทบต่อการผลิตและกลไก
ของตลาด   
9.เกษตรกรขาดความรู้เรื ่องการเกษตรแบบยั่งยืน  
และย ังน ิยมใช ้ป ุ ๋ยเคมี   สารเคม ีกำจ ัดศ ัตร ู พืช   
มากกว่าการทำการเกษตรอินทรีย์   
10. ประสบปัญหาภัยธรรมชาติบ่อยครั้ง ภัยแล้งและ
น้ำท่วม ทำให้เป็นอุปสรรค ต่อการผลิตสินค้า ภาค
เกษตรกรรม 
11. ราคาสินค้าเกษตร ไม่มีเสถียรภาพ 
12. ภัยทางธรรมชาติ/สภาพอากาศ/ภัยแล้ง/น้ำทว่ม 
ที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
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   4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

จุดแข็ง (Strength-s) จุดอ่อน (Weakness – w) 
1.ผู้บริหารให้ความสำคัญ นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 
2.มีศูนย์ประสานงานครบ 32 อำเภอ มี ส.อบจ. เป็น
ตัวแทนของประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
3.มีการส่งเสริมบทบาทของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส    
ผู้พิการ เพ่ิมมากข้ึน   
4.มีการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาสังคมที่ชัดเจน ต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม 
5.บุคลากรขององค์กรส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่  เข้าใจ
ปัญหาของท้องถิ่น 
6.อบจ. สามารถบริหารได้โดยตรงผ่านสมาชิกสภาที่เป็น
ตัวแทนประชาชนในอำเภอนั้นๆ 
7.มีการพัฒนาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  โดยการฝึกอาชีพ  
ทำให้สามารถเลี้ยงชีพได้ 
8.อบจ. มีสถานสงเคราะห์คนชรา 2 แห่ง และศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ  เพื่อให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้ 
และคนพิการ 
9.มีการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการ
หมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง  เพื่อเป็นผู้นำการพัฒนา
ชุมชนให้เข้มแข็งและท้องถิ่นมีคุณภาพ 
10.มีนโยบายในการพัฒนา  เด็ก เยาวชน สตรี และคน
พิการ 
11.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยงานใหญ่   มี
หน่วยงานย่อยในสังกัดจำนวนมาก  การบริหารจัดการ
ด้านบุคลากร  งบประมาณ  และการบริหารจัดการมีความ
สะดวกรวดเร็วในการพัฒนาสังคม 
12.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สามารถเป็นแกนนำหลัก
ในการบูรณาการกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสังคม  และสามารถดูแลเด็ก เยาวชน  
ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุได้ 

1.การประสานงาน การอำนวยการ ความร่วมมือจาก
ภาครัฐและเอกชน ประชาชนไม่ทั ่วถึง และระบบ
ฐานข้อมูลไม่เพียงพอ 
2.การประชาสัมพันธ์ยังไม่เข้าถึงเป้าหมาย 
3.ขาดการสนับสนุนและความเข้าใจของแต่ละชุมชน
อย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐ 
4.ขาดเงินทุนและงบประมาณในการพัฒนาอาชีพแก่
ประชาชน 
5.ขาดการติดตามและประเมินผลโครงการอย่างจริงจัง 
6.งบประมาณที่จัดสรรด้านการพัฒนาสังคมมีน้อย ไม่
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย   
7.ขาดแคลนเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการพัฒนาในหลายๆ 
ด้าน ยังไม่สามารถบริการประชาชนได้อย่างเต็มที่ 
8.การพ ัฒนาค ุณภาพช ีว ิตของเด ็ก  สตรี  เยาวชน 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ไม่ทั่วถึง 
9.มีความซ้ำซ้อนของภารกิจ อำนาจหน้าที่และบทบาท
ที่ดำเนินการต่อกลุ่มเป้าหมาย   
10.ประชาชนในชุมชนขาดความรู้และการพัฒนาในด้าน
อาชีพ 
11.ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมยังไม่ชัดเจน ประชาชนให้
ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน 
12.ชุมชนขาดความเข้มแข็ง 
13.มีองค์กรที่มีภารกิจที่คล้ายคลึงกัน เช่น พมจ. อาจ
เป็นการซ้ำซ้อน เช่น งานคนพิการ 
14. ปัญหาด้านระบบคมนาคม 
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4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม (ต่อ) 
โอกาส (Opportunity – o) อุปสรรค (Threat-t) 

1.รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาสังคมและแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชน 
2.มีประชากรมากและสามารถพัฒนาศักยภาพ และเป็น
พลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดได้ 
3.มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการทำงาน 
และการเข้าถึงบริการของประชาชน 
4.การวางแผนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมการให้บทบาท
และความสำคัญกับชุมชน 
5.การเปิดรับกระแสโลกาภิวัตน์ ประชาชนมีความต่ืนตัว
ตระหนักในหน้าที่  สิทธิของตนในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการดำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้น 
6 .จังหว ัดนครราชสีมาเป ็นจ ังหว ัดใหญ่   มีโรงงาน
อุตสาหกรรม มีกิจการต่างๆมากมาย  กิจการท่องเที่ยว
และประเภทต่างๆ  ซึ ่งส ่งผลให้จ ังหวัดมีอ ัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในทางที่ดี   
7.มีโอกาสเป็นพื้นท่ีรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม
จากภาคกลาง และภาคตะวันออกโดยการเชื่อมการผลิต
ตอนในของภาค กับฐานการผลิตหลักของประเทศ    
8.การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้านต่างๆ และมีงบประมาณจากส่วนกลาง ลงมายัง
จ ั งหว ัดให ้องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่นเสนอขอ
งบประมาณด้านการพัฒนาสังคมได้   
9.การร่วมมือระหว่างส่วนราชการที่ดำเนินโครงการการ
พัฒนาสังคม 
10.มีแรงงานที่มีฝีมือและทักษะทางการผลิต ท้ังภาคการ 
เกษตร อ ุตสาหกรรมตอบสนองความต ้องการใน
ตลาดแรงงาน 
11.ม ี เคร ือข ่ายภาค ีภาคประชาส ังคมท ี ่ เข ้มแข็ง 
หลากหลาย และเกิดกลไกการมีส่วนร่วม บูรณาการและ
สร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.ปัญหาหนี้สินของประชาชน 
2.การรวมกล ุ ่มของประชาคมต ่างๆ   ก ่อให ้ เก ิดการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน  เงินทุน  สินค้า  และบริการที่มากขึ้น  
รวมถึงการเปิดเสรีทางการศึกษา  และมีการเลื่อนไหลอย่าง
เสร ีในบางว ิชาชีพ  เช ่น  แพทย์  ทันตแพทย์  วิศวกร  
สถาปนิก  นักบัญช ี พยาบาล  และนักสำรวจ  เป็นต้น 
3.ปัญหาอบายมุข  การพนัน  และสิ่งเสพติด  ขาดการดูแล
แก้ไขจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นและผู้นำชุมชนไม่
ร่วมกันป้องกันปราบปรามอย่างจริงจัง 
4.ปัญหาการแตกแยกทางความคิดของสังคม  การเมือง
ระดับประเทศ 
5.ปัญหาการขาดความสามัคคีของคนในชุมชน 
6.ปัญหาความยากจน แตกต่างทางฐานะ ความเหลื่อมล้ำ
ทางสังคม 
7.ปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในพื้นท่ี ทำให้ผล
กระทบที่เกิดขึ้น คือ ปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย คุณภาพ
ชีวิตต่ำ ปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น 
8.อำนาจหน้าที่ตามแผนกระจายอำนาจฯ  ยังไม่มีความ
ชัดเจนในภารกิจ 
9.ปัญหาแรงงานข้ามชาติ  ขาดการควบคุม 
10.ปัญหาการว่างงาน  และแรงงานด้อยคุณภาพ 
11.สังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  กำลังแรงงานมีแนวโน้ม
ลดลง  และแรงงานกว่าร้อยละ 30 เป็นประชากรกลุ่ม  เจ
เนอเรชั่น Y ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า  ซึ่งจะเป็น
ข้อจำกัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป 
12.แรงงานฝีมือมีน้อย ส่วนใหญ่จบการศึกษาเพียงระดับ
ภาคบังคับและ  มีฐานะยากจน ส่งผลให้มีการย้ายถิ่นไปหา
ทำงานในต่างจังหวัดสูง 
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4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม (ต่อ) 
โอกาส (Opportunity – o) อุปสรรค (Threat-t) 

12.มีงบประมาณจากส่วนกลางโดยความร่วมมือจาก
พัฒนาสังคมจังหวัดในการพัฒนาคุณภาพชีว ิตของ
ประชาชน 
13.มีส่วนราชการและหน่วยงานเอกชน มูลนิธิจำนวน
มากที่คอยให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ  
ผู้ด้อยโอกาส 

13.การอพยพย้ายถิ่นของแรงงานภาคเกษตรกรรมเข้ามา
ทำงานในเมือง ทำให้เกิดปัญหาตามมา เช่น ชุมชนแออัด
ในเมืองใหญ่ ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
14.กระแสของวัฒนธรรมและเทคโนโลยีของโลกที่เข้ามา
กระทบต่อวิถกีารดำเนินชีวิตของประชาชน 

 
 5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

จุดแข็ง (Strength-s) จุดอ่อน (Weakness – w) 
1.ม ีการให ้ความร ู ้ ด ้ านสาธารณส ุขพ ื ้นฐานแก่
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)  อย่างต่อเนื่อง
เหมาะสม 
2.มีเครือข่ายการพัฒนาด้านสาธารณสุข 
3.ผู้บริหารให้ความสำคัญในการดำเนินงาน 
4.อบจ. มีอิสระในการบริหารจัดการตามนโยบาย
ส่งเสริมการพัฒนาสาธารณสุขที่มุ่งสู่ประชาชนโดยตรง 
5.มีการให้ความรู้สาธารณสุขเบื้องต้นแก่ อสม. 
6.มีการรวมกลุ่มกิจกรรมด้านสุขภาพ 
7.การจัดโครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความ
ชัดเจนครอบคลุมตามอำนาจหน้าที่ทุกภารกิจ 
8.บุคลากรมีความรู้ด้านสาธารณสุข 
9.จัดสรรงบประมาณให้มีการดำเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์มีความต่อเนื่อง   
10.มีงบประมาณเพียงพอต่อการบริหารจัดการด้าน
สาธารณสุข 
11.มีการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนใน
ทุกระดับให้มีสุขภาพแข็งแรง 
12. มีการสาธารณสุขที่ครอบคลุมทุกตำบล 

1.เป็นองค์กรทีมีขนาดใหญ ่ แต่ขาดการบริหารจัดการที่ดี 
2.ขาดการติดตามและประเมินผลโครงการอย่างจริงจัง 
3.กิจกรรม/ภารกิจ  ค่อนข้างซ้ำกับหน่วยงานอื่นๆ  เช่น  
สสจ. ศูนย์อนามัย ฯลฯ 
4.สถานที่ตั ้งคับแคบ  ประชาชนไม่สะดวกในการขอรับ
บริการ 
5.ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ 
6.ขาดการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสุขภาพท่ัวประเทศ 
7.องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามีชุมชน หมู่บ้าน
ในสังกัดเป็นจำนวนมาก  ดังนั้น  การบริหารจัดการด้าน
ต่างๆ  เช่น  ด้านงบประมาณ  ด้านจัดสรรบุคลากรอาจจะ
ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
8.การส่งเสริมสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนทุก
ระดับไม่เท่าเทียมกัน  ขาดการบริการที่ดี 
9.ขาดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
10.กิจกรรมด ้านการพ ัฒนาสาธารณส ุขย ัง ม ีน ้อยไม่
ครอบคลุมเขตพ้ืนที่ให้บริการ 
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5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข (ต่อ) 
โอกาส (Opportunity – o) อุปสรรค (Threat-t) 

1.มีหน่วยงาน/เครือข่าย ความร่วมมือด้านสาธารณสุข
หลากหลาย 
2.มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 
3.มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่  ที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์
การแพทย์ ทั้งของรัฐและเอกชน รวมถึงมีโรงพยาบาล
อำเภอ/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพครอบคลุมทุกตำบล
ในจังหวัด   
4.มีหน่วยงานดูแลด้านสาธารณสุขในพื้นท่ี 
5.มีเครือข่ายอาสาพัฒนาสาธารณสุข 
6.มีภูมิปัญญาเกี่ยวกับแพทย์แผนโบราณ 
7.ประชาชนให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพ 
8.มีหน่วยงานเอกชน และมูลนิธิต่าง ๆ ในพื้นที่ช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุบัติเหตุได้อย่างทันท่วงที 
9.ความเจริญทางการสื่อสารและสภาพที่ตั้งของจังหวัด
นครราชสีมา 
10.นโยบายการพัฒนาประเทศที ่ม ุ ่งเน้นการพัฒนา
ศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติท้ังในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ 
11.มีการรวมกลุ่มกิจกรรมด้านสุขภาพอย่างหลากหลาย  
เช่น  ชมรมแพทย์แผนไทย  ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค   
12.ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี  ทำให้มี
เครื่องมือท่ีทันสมัยใช้ในงานสาธารณสุข   
13.มีการจัดตั้งศูนย์แพทย์ฉุกเฉิน  ของ อปท.ต่างๆใน
จังหวัด  ซึ่งมีการบริการรถ EMS เคลื่อนย้ายผู้ป่วย/ผู้
ประสบอุบัติเหตุได้ทันท่วงที   
14.นโยบายการพัฒนาประเทศที่มุ ่งเน้นการลดความ
เหล่ือมล้ำ  ประชาชนทุกกลุ่มมีมาตรฐานการดำรงชีวิตท่ี
มีคุณภาพ  ด้วยระบบสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพและ
ท่ัวถึง 
15.มีการนำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริการ 
16. มีสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพและ
ทันสมัย 

1.ค่านิยมทางสังคมเปลี่ยนไปทำให้ประชาชนมีพฤติกรรมการ
บริโภคไม่เหมาะสม  ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรค 
2.จังหวัดนครราชสีมามีอาณาเขตพื้นที่มาก  สภาพแวดล้อมของ
ชุมชน  หมู่บ้าน  บางครั้งในการสัญจรหรือการให้บริการด้าน
ต่างๆอาจจะไม่สะดวก  เดินทางลำบาก  บางพื้นที่อยู่ห่างไกล
แต่ต้องถูกส่งตัวมารักษาที่จังหวัดซึ่งระยะทางไกลมาก อาจเป็น
อุปสรรคที่จะพัฒนาในด้านสาธารณสุข 
3.สังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัย
ปลายมีแนวโน้มเพิ ่มสูงขึ ้น  สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น  ขณะที่ผู้สูงอายุจำนวนมากยังมีรายได้ไม่
เพียงพอในการยังชีพ 
4.การแพร่ระบาดของยาเสพติด 
5.ปัญหาโรคไม่ติดต่อที่มีแนวโน้มจะสูงขึ้นทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม
มากขึ้น  ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง 
ฯลฯ 
6.อำนาจหน้าที่ตามแผนกระจายอำนาจฯ ยังไม่มีความชัดเจน
ในภารกิจ 
7.ประชาชนส่วนใหญ่ ขาดความรู้และความตระหนักในเรื่องการ
ดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง  และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น   
8.ขาดความต่อเนื่องนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น 
9.ขาดการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ 
10.พฤติกรรมด้านสุขภาพของประชาชนในการบริโภคยังไม่
เหมาะสม 
11.เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในพื ้นที ่ทำให้เกิดการ
เสียชีวิตของประชาชน   
12.ปัญหาจำนวนประชากรมากเกินกำลังต่อแพทย์และพยาบาล 
13.ประชาชนส่วนใหญ่ยากจน  ไม่มีเงินรักษาพยาบาล 
14.การประสานงาน การอำนวยการ ความร่วมมือภาครัฐ 
เอกชน และประชาชนยังไม่ทั่วถึงและเพียงพอ 
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6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

จุดแข็ง (Strength-s) จุดอ่อน (Weakness – w) 
1.มีศูนย์ประสานงานครบ 32 อำเภอ  มี ส.อบจ. เป็น
ตัวแทนของประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
2.มีงบประมาณเป็นของตนเอง และสนับสนุนด้าน
งบประมาณอย่างเต็มที ่
3.ผู ้บริหารท้องถิ ่นมีนโยบายให้ความสำคัญในการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   
4.อบจ.สามารถซ่อมแซมถนนที่ชำรุด หรือโครงสร้าง
พ้ืนฐานอื่นได้ในเบื้องต้น       
5.การจัดโครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความ
ชัดเจนครอบคลุมตามอำนาจหน้าที่ทุกภารกิจ 
6.มีโครงการส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการ
พัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับ
ความจำเป็นและความต้องการของประชาชนในการ
ดำรงชีวิตอย่างพอเพียง 
7.อบจ.มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีจำนวนมาก 
8.อบจ. มีสมาชิกที ่อยู ่ใกล้ชิดกับประชาชนทำให้รู้
ปัญหาที่พัฒนาที่ลงสู่พื้นที ่
9.มีเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเพียงพอ 
10.ผู้บริหารมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อการเมืองระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น 
11.เป็นองค์กรใหญ่ มีบุคลากรและงบประมาณเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพในการใช้ทรัพยากรและเครื ่องมือ 
อุปกรณ์ในการทำงาน ส่งเสริมหรือสนับสนุนโครงการ
ใหญ ่ๆ ที่เกินศักยภาพได้ 
 

1.ขนาดของจังหวัดนครราชสีมามีพ ื ้นที ่กว ้างจึงทำให้
ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
2.โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนามีจำนวนมากแต่งบประมาณมี
ไม่เพียงพอ 
3.โครงสร้างพื ้นฐานยังเป็นลักษณะเล็กๆไม่เป็นลักษณะ
โครงสร้างใหญ่ๆ ตามเจตนารมย์ของการแบ่งหน้าที่ 
4.มีหน่วยงานอื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณจำนวนมาก 
และโครงการที ่ขอรับการสนับสนุนส่วนมากไม่ใช่อำนาจ
หน้าที่ของ อบจ. ทำให้ อบจ.ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความ
ต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้ทุกความต้องการ   
5.การพิจารณาโครงการยังไม่เน้นความจำเป็น และแก้ไข
ปัญหาเร่งด่วนของประชาชนตามลำดับความสำคัญก่อนหลัง 
6.อบจ.มีงบประมาณไม่เพียงพอในการก่อสร้าง/ซ่อมแซม
ถนนที่รับการถ่ายโอน เนื่องจากมีถนนในความรับผิดชอบ
จำนวนมาก   
7.พื้นที่รับผิดชอบไม่ชัดเจน การดำเนินการต้องขออนุญาต
องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล 
8.การประสานงานภายในองค์กรไม่คล่องตัวและ 
ไม่ทั่วถึง 
9.ขาดการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆในพื้นที่  
ทำให้เกิดความซ้ำซ้อนของงาน 
10.ถนนที่ได้รับการถ่ายโอนส่วนใหญ่มีสภาพชำรุด เสียหาย 
เป็นหลุม เป็นบ่อทำให้ประชาชนสัญจรไม่สะดวก 
13.มีพ้ืนที่ดำเนินการทับซ้อนกับหน่วยงานอื่น   
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6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (ต่อ) 
โอกาส (Opportunity – o) อุปสรรค (Threat-t) 

1.เป็นประตูสู่อีสาน และเป็นศูนย์รวมของการขนส่งมวลชน และ
การขนส่งเชิงพาณิชย์ (Mass Transportation) มีพื ้นที ่เชื ่อม
ต่อไปยังภาคอีสานตอนบนอีกหลายจังหวัด มีเส้นทางคมนาคม
ทางบกที่สำคัญสำหรับรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  ใกล้
กรุงเทพฯ มีเส้นทางสู่ท่าเรือชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกที่ใกล้
ท่ีสดุของภาคอีสาน   
2.ภาครัฐให้ความสำคัญกับการขยายและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
3.มีประชากรเพิ่มขึ้น ทำให้มีการขยายตัวของเมืองมีหน่วยงาน
รองรับการเจริญเติบโตในอนาคต 
4.จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดใหญ่ มีโรงงานอุตสาหกรรม มี
กิจการต่างๆมากมาย กิจการท่องเที่ยวและประเภทต่างๆ ซึ่ง
ส่งผลให้จังหวัดมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในทางที่ดี   
5.การขยายตัวของชุมชน 
6.มีการบูรณาการกับหน่วยงานท้ังของภาครัฐและเอกชน 
7.นโยบายสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระดับชาติ 
8.มีภาคการเมืองในพื้นที่ให้การสนับสนุน และสามารถผลักดัน
งบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานจากส่วนกลาง   
9.ภาครัฐให้ความสำคัญกับการขยายและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน จ.นครราชสีมาได้รับการสนับสนุนโครงการลงทุนขนาด
ใหญ่เพื่อพัฒนาด้านการขนส่ง และโลจิสติกส์จากรัฐบาล  เช่น 
รถไฟรางคู่กรุงเทพ-แก่งคอย-นครราชสีมา ก่อสร้างมอเตอร์เวย์
สายกรุงเทพ-นครราชสีมา เป็นต้น   
10.มีการเพิ่มถนนและไฟจราจรในท่ีเสี่ยงต่างๆ 
11.ด้านเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานสามารถใช้ให้เกิดศักยภาพได้ 
12.มีภาคนักการเมืองให้การสนับสนุนงบประมาณด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
13.มีแนวนโยบายการพัฒนาจากหน่วยงานระดับกรมที่เอื ้อต่อ
การทำงาน 
14.นโยบายของรัฐบาลด้านการพัฒนาด้านการขนส่งและ 
โลจิสติกส์ 

1.เกิดภัยทางธรรมชาติทำให้ถนนเสียหาย 
2.ข้อจำกัดด้านกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติ
ราชการไม่ชัดเจน 
3.จำนวนประชากรจำนวนมาก ไม่สามารถแก้ปัญหา
และความต้องการของประชาชนได้หมด 
4.ปัญหาด้านการทุจริต ทำให้เสียโอกาสในการพัฒนา 
5.ปัญหาด้านเศรษฐกิจถดถอย 
6.ระบบ Logistics ยังไม่มีความพร้อมทันต่อเวลา
ปัจจุบัน เส้นทางหลักในเขตเมืองคับแคบ การจราจร
แออัดไม่สะดวกในชั่วโมงเร่งด่วน และช่วงเทศกาล
ท่องเท่ียว 
7.จ ั งหว ัดนครราชส ีมาม ีอาณาเขตพ ื ้นท ี ่มาก 
สภาพแวดล้อมของชุมชน หมู่บ้าน บางครั้งในการ
สัญจรหรือการให้บริการด้านต่างๆอาจจะไม่สะดวก 
เดินทางลำบาก และบางพื้นท่ีทำการเกษตรพืชไร่ พืช
สวน อาจเป็นอุปสรรคในการท่ีจะพัฒนา   
8.การวางแผน/ระบบด้านโครงการที่ไม่สอดคล้องกับ
การเจริญเติบโตด้านสังคม 
9.สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
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 7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

จุดแข็ง (Strength-s) จุดอ่อน (Weakness – w) 
1.มีพื้นที่ในการพัฒนาการท่องเที่ยว เช่น อำเภอวังน้ำ
เขียวและอำเภอปากช่อง สามารถปลูกพืชเมืองหนาวได้ 
2.ด้านวัฒนธรรมมีเอกลักษณ์ มีประวัติศาสตร์น่าสนใจ 
การพัฒนาด้านวัฒนธรรมสามารถทำได้เป็นอย่างดี 
3.มีวัฒนธรรมประเพณีที่เข้มแข็งและหลากหลาย มีการ
จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี 
4.ประชาชนม ี ภ ู ม ิ ป ั ญญาท ้ อ ง ถ ิ ่ น /ห ั ต ถ ก ร รม
เครื่องปั้นดินเผา (ด่านเกวียน) เครื่องจักสาน การถักทอ
ผ้าไหม 
5.ด้านกีฬามีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน สามารถรองรับ
การจัดการแข่งขันกีฬาในระดับชาติและนานาชาติ 
6.สภาพพื้นที่เอื ้อต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
7.ด้านกีฬา มีสถาบันหลากหลายที่ผลิตนักเรียน นัก
กรีฑา นักกีฬา ที่มีคุณภาพและสามารถสร้างชื่อเสียง
ให้แก่จังหวัดได ้
8.มีแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานที่มีประวัติศาสตร์ มีทุน
ทางสังคมและวัฒนธรรม ประเพณีเป็นอัตลักษณ์ ที่โดด
เด่น ภาษาท้องถิ่น ศิลปกรรม ประชาชนมีวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายสืบทอด
กันมายาวนาน 
9.มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น แหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ            
ศาสนสถาน  แหล ่งท ่องเท ี ่ยวทางว ัฒนธรรมและ
หัตถกรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สถานที่ท่องเที่ยว
เชิงเกษตร เป็นต้น 

1.สถานที่ท่องเที่ยว แหล่งศิลปวัฒนธรรมบางแห่งอาจจะ
ยังขาดการดูแล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
2.การขาดองคค์วามรู้และผู้เชี่ยวชาญในงานแต่ละด้าน 
3.ขาดการสนับสนุนที่เป็นรูปธรรม 
4.ขาดบุคลากรที่มีทักษะด้านการฝึกซ้อมกีฬาที่มีคุณภาพ 
5.ข้อจำกัดด้านงบประมาณจากองค์การบริหารส ่วน
จังหวัดสนับสนุนไม่เพียงพอ กิจกรรมในงานประเพณี
ต่างๆ ด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรมไม่หลากหลาย เช่น 
การแสดงบนเวท ีการจัดร้านค้าภายในงาน 
6.ผู้นำชุมชนไม่สนับสนุนและส่งเสริมความรู้ความสามารถ
ต่อเด็กและเยาวชน ทั้งด้านการลงทุน ด้านผลผลิต เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพสินค้าการหาตลาด เช่น สินค้า OTOP 
7.ไม่มีการพัฒนาหรือสร้างแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ๆ 
8.การประสานงาน การอำนวยการ ความร่วมมือภาครัฐ 
เอกชน และประชาชนไม่ทั ่วถึง และการสนับสนุนและ
ส่งเสริมยังไม่ต่อเนื่อง 
9.ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวขาดการส่งเสริมการจัดการ
ท่องเที ่ยวที ่เป็นระบบ ขาดการเชื ่อมโยงโครงข่ายการ
ท่องเที่ยวระหว่างจังหวัด และประเทศเพ่ือนบ้าน 
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7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา (ต่อ) 
จุดแข็ง (Strength-s) จุดอ่อน (Weakness – w) 

10.มีการบริหารจัดการรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย 
เช่นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และธรรมชาติ การท่องเที่ยว 
เชิงประวัติศาสตร์อารยธรรมขอม 
11.บุคลากรในชุมชนมีความสามารถด้านกีฬา 
12.มีอิสระในการบริหารจัดการทางนโยบายด้านการ
พัฒนาจึงสามารถนำงบประมาณไปปรับปรุงสถานที่สำคัญ
ได้อย่างคล่องตัว 
13. เป็นศูนย์กลางการท่องเที ่ยว โดยมีร ูปแบบการ
ท่องเที่ยวที่หลากหลาย 
14. มีการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร
แปรรูป ที่มีขนาดใหญ่และมีมาตรฐานได้รับการยอมรับ
ระดับสากล 
15. จังหวัดนครราชสีมา เป็น 1 ใน 3 จังหวัดที ่จะถูก
ประกาศเป็นเมืองศิลปะ 
16. เป็นแหล่งที่ค้นพบช้างดึกดำบรรพ์หลากหลายสาย
พันธ ุ ์ท ี ่ส ุดในโลกที ่อำเภอเฉล ิมพระเกียรต ิ และพบ
ไดโนเสาร์รวมทั้งสัตว์ร่วมยุคพันธุ์ใหม่ของโลกกว่า 5 ชนิด 
ที่อำเภอเมืองนครราชสีมา 
17. มีการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และ
กีฬา เช่น เพลงโคราช ภาษาโคราช 
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7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา (ต่อ) 
โอกาส (Opportunity – o) อุปสรรค (Threat-t) 

1.มีวัฒนธรรมประเพณีเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง เช่น 
ภาษาโคราช 
2.มีแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอม แหล่งท่องเที่ยวที่เป็น
มรดกโลกทางธรรมชาติ 
3.มีวัด และสถาบันทางศาสนาจำนวนมาก เป็นศูนย์รวม
จิตใจที ่สำคัญ และเป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ประชาชน และจัดวันสำคัญทางศาสนา 
4.มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีอากาศบริสุทธิ์ติดอันดับโลก 
5.มีโรงแรมที่พักสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมาก     
มีความเพียงพอต่อการจัดงานระดับต่าง ๆ 
6.เป็นเมืองชั้นนำด้านบริการท่องเที่ยวและกีฬาเพราะมี
ความพร้อมทุกด้าน 
7.จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในพื้นที่มากข้ึน 
8.กรมการท่องเที ่ยว มุ ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานด้าน
บริการ ความปลอดภัยและการท่องเที ่ยวที ่ย ั ่งยืน  และ
แนวโน้มการท่องเที ่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที ่ยวเชิง
วัฒนธรรมที่เพ่ิมข้ึน 
9.มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณี และกีฬาอย่างต่อเนื่อง 
10.การคมนาคมของจังหวัดนครราชสีมามีความสะดวกและ
เป็นทางผ่านเชื่อมต่อหลายจังหวัด ทำให้มีนักท่องเที่ยวเพ่ิม
มากขึ้นทุกปี 
11.มีสโมสร ชมรมกีฬา และมีโรงเรียนกีฬาในจังหวัด ช่วย
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการเล่นกีฬาของนักกีฬา 
12.นโยบายของรัฐบาล ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา 
13.มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างวัฒนธรรมจังหวัด และ
หน่วยงานอื่นเพื่อจัดกิจกรรมอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น   
14. นักท่องเที ่ยวทั ้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข ้ามา
ท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้น เนื่องจากการ
ส่งเสริมของภาครัฐ 

1.กระแสโลกาภิวัตน์วัฒนธรรมจากชาติตะวันตก ทำให้
วิถีชีวิตการใช้ชีวิตของประชาชนเปลี่ยนไป และยากต่อ
การอนุรักษ์วิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามแบบ
ดั้งเดิมไว้ 
2.ประชากรโดยเฉพาะวัยรุ่นยังขาดความตระหนักใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี รับวัฒนธรรมต่างชาติ 
3.ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ทำให้นักท่องเที่ยวลดลง 
4.ขาดการเชื ่อมโยงเครือข่ายการท่องเที ่ยวระหว่าง
จังหวัด 
5.ความเจริญทางด้านเทคโนโลยี ทำให้การเลียนแบบ
วัฒนธรรมและมีค่านิยมที่ไม่เหมาะสม   
6.ขาดจิตสำนึกในการรักบ้านเกิดของคนชุมชน 
7.ปัญหาอาชญากรรม ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง 
8.เส้นทางคมนาคมที่เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงและเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยวยังไม่เพียงพอและทั่วถึง 
9.ประชาชนไม่ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ไทย 
10.ขาดแคลนบุคลากรภาคบริการรวมทั้งสิ ่งอำนวย
ความสะดวกที ่ม ีค ุณภาพได้มาตรฐานเพื ่อรองรับ
นักท่องเที่ยว 
11.ขาดการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวที่เป็นระบบ 
12. ยุทธศาตร์การท่องเที่ยวขาดการส่งเสริมการจัดการ
ท่องเที่ยวที่เป็นระบบ ขาดการเชื่อมโยงโครงข่ายการ
ท่องเที่ยวระหว่างจังหวัด และประเทศเพ่ือนบ้าน 
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8.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
จุดแข็ง (Strength-s) จุดอ่อน (Weakness – w) 

1.มีศูนย์ประสานงานครบ 32 อำเภอ  มี ส.อบจ. เป็น
ตัวแทนของประชาชน ในเขตพ้ืนที่ 
2.มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของตนเองซึ่งเป็น
เครื่องมือสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น   
3.เป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีเงินงบประมาณ มีบุคลากร มี
ว ัสดุอุปกรณ์ ที ่พร้อมและสามารถดำเนินการตามที่
ต้องการได ้
4.มีการมอบอำนาจการบริหารเป็นลำดับชั้น 
5.อบจ. มีอิสระในการบริหารจัดการโดย พ.ร.บ. ของ 
อบจ. ทำให้การพัฒนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
6.สามารถจัดกรอบอัตรากำลังได้เองตามภารกิจและ
งบประมาณ   
7.การจัดโครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความ
ชัดเจนครอบคลุมตามอำนาจหน้าที่ทุกภารกิจ 
8.บุคลากรมีคุณภาพ ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด 
ทำให้เข้าใจวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
9.มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร
เพื่อให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กำหนดต้องมีประสิทธิภาพและเพื ่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และ
แลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติในด้านต่างๆกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในประชาคมอาเซียนและประเทศ
ต่างๆทั่วโลก 
10.ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถกำหนดนโยบายได้เอง 
11.มีรายได้จากการเก็บภาษีเป็นของตนเอง 
12.การมีแนวทางการบริหารที่ชัดเจนและเป็นระบบ 
13.ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติได้มาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงทำให้เข้าใจปัญหาความต้องการของประชาชน  
  

1.บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่บรรจุใหม่ยังขาด
ประสบการณ์ ความเชี ่ยวชาญในงาน  ความเข้าใจใน
ระเบียบ กฎหมายและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  
2.บุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางมีจำนวนน้อย 
3.การแบ ่ ง โครงสร ้ างส ่วนราชการมากเก ินไปการ
บริหารงานแต่ละกองหรือสำนัก ไม่ประสานงานกัน ทำให้
การดำเนินงานบางอย่างล่าช้าไม่ทันเหตุการณ์ 
4. การพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรไม่ทั ่วถึง ขาดการ
สนับสนุนให้บุคลากรได้รับความรู้ 
5.โครงสร ้างขององค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดม ีการ
เปลี่ยนแปลง/ภารกิจที่ได้รับมอบเพิ่มมากขึ้น 
6.สถานที่ตั ้งคับแคบ ประชาชนไม่สะดวกในการขอรับ
บริการ 
7.กระบวนการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ยังไม่ทั่วทุกกลุ่ม
คน 
8.บุคลากรมีการโอน/ย้าย ทำให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง 
9.ขาดการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน
ภายในองค์กร  ทำให้การบริการกับประชาชนไม่สะดวก
ล่าช้า  ประชาชนไม่ได้รับข่าวสารและขาดผลประโยชน์ 
10.งบประมาณมีจำนวนจำกัด 
11.การประสานงาน การอำนวยการ ความร่วมมือจาก
ภาครัฐ เอกชน และประชาชนยังไม่ทั่วถึง 
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8.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี (ต่อ) 
จุดแข็ง (Strength-s) จุดอ่อน (Weakness – w) 

14.มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน มีผู ้ร ับผิดชอบ มี
ระบบสารสนเทศท่ีดีมาใช้ในการบริหารงาน 
15.มียุทธศาสตร์นโยบายชัดเจน มีงบประมาณเพียงพอ 
16.มีแผนการพัฒนาที ่สอดคล ้องก ับแนวนโยบาย
ระดับชาติ 
17. เป็นพื ้นที ่ต ้นแบบนาแปลงใหญ่ที ่บ้านกระสังข์ 
อำเภอพิมาย และมีการจัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 
18. ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญและต้องการร่วมมือกัน
เพ่ือบริหารจัดการ 

12. ขาดระบบข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมทุกมิติอย่าง
สมบูรณ์ ถูกต้อง และมีความทันสมัย เพื่อการพัฒนา Big 
Data เชื่อมโยงสู่การบูรณาการทุกส่วนราชการ 
13. บุคลากรขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ และทักษะการ
ใช้เทคโนโลยี 
14. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการ ยัง
ไม่สามารถไปถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

โอกาส (Opportunity – o) อุปสรรค (Threat-t) 
1.ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการสื่อสารได้พัฒนา
ไปอย่างรวดเร็ว สามารถนำมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร 
2.การประกาศพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มีเป้าหมายมุ่งมั่นให้สว่น
ราชการดำเนินการให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
3.การปฏิรูประบบราชการไทยตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการ นำไปสู่การให้บริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพขององค์กร 
4.รัฐบาลปัจจุบันมีนโยบายที่ชัดเจนในการปราบปราม
ทุจริต 
5.กระแสสังคม รัฐธรรมนูญและแผนฯชาติเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วม 
6.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการกำหนดมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงาน เพื่อให ้อปท. มีแนวทางปฏิบัติท่ีถูกต้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
7.ประชาชนมีความสนใจเรื่องการเมืองและประชาธิปไตย 
8.รัฐมีนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหาร 

1.วิกฤตทางการเมืองก ่อให้เก ิดความขัดแย้งในส ังคม 
ประชาชนมีความคิดเห็นต่างกัน ทำให้มีความแตกแยกทาง
สังคม ทำให้ระบบราชการปฏิบัติงานได้ไม่คล่องตัว 
2.ขาดความต่อเนื่องนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น 
3.ขาดการบูรณาการ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่าง
หน่วยงานของรัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขาดการประสานงานกับชุมชน 
4.กฎระเบียบข้อบังคับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
5.ขาดเสถียรภาพด้านการเมือง 
6.กลุ่มคนที่มีจิตสาธารณะลดลง กลุ่มผู้นำมีอายุเฉลี่ยสูงขึ้น 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านประชาสังคมยังมีน้อย ขาด
กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง กระบวนการทำงาน
ขาดการวางแผนที ่ดีส่งผลต่อการขับเคลื ่อนงานภายใน
องค์กรภาคประชาสังคม 
7.การดำเนินงานของหน่วยงานขาดความเป็นระบบบริหาร
ท่ีเหมาะสมไม่ค่อยกระจายอำนาจ  
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8.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี (ต่อ) 
โอกาส (Opportunity – o) อุปสรรค (Threat-t) 

9.นโยบายการพัฒนาประเทศที่มุ ่งเน้นการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ เช่น การสร้างความ
โปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ การ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐ การสร้างรูปแบบการพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสม การสร้าง
ระบบตรวจสอบ  ต ิดตามและประเม ินผลท ี ่มี
ประสิทธิภาพ เป็นต้น 
10.วางแนวปฏิบัติที่ชัดเจน และจุดมุ่งหมายในการ
ดำเนินการที่เป็นรูปธรรม 
11. รัฐบาลมีนโยบายให้บริหารจัดการโดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 

8.ขาดการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมือง 
9.การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเป็นไปด้วยความล่าช้าไม่ตาม
แผนปฏิบัติการและไม่ชัดเจน 
10. ประชาชนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการบังคับใช้
กฎหมาย 
11. ปัญหาสาธารณภัย ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
  
  

 
9.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

จุดแข็ง (Strength-s) จุดอ่อน (Weakness – w) 
1.มีจำนวน อปพร. และตำรวจบ้านในพ้ืนที่ พร้อมให้
ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 
2.มีการส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ 
หน่วยงาน พร้อมในการป้องกันภัยและการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 
3.มีการเตร ียมความพร ้อมในการป้องก ัน  และ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
4.ผู้นำชุมชน และชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตาม
โครงการต่างๆที่จัดขึน้ 
5.มียุทธศาสตร์นโยบายชัดเจน   
6.มีงบประมาณ เพื่อบริหารจัดการด้านป้องกันภัย 
และให้การช่วยเหลือหากเกิด ภัยพิบัติต่างๆ  
7.ผู้บริหารให้ความสำคัญในการดำเนินงาน 
8.มีเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเพียงพอ 

1.ขาดการประชาสัมพันธ์ในการรักษาความสงบเรียบร้อย ทำ
ให้ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากประชาชนเท่าที่ควร 
2.ขาดแคลนบุคลากรที ่มีความรู ้ความสามารถในด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.จำนวนประชากร และขนาดของพื้นที่ที่มากทำให้การดูแล
รักษาความปลอดภัยไม่ทั่วถึง 
4.ขาดระบบเตือนภัยและเครื่องมือในการเตือนภัย 
5.ขาดการส่งเสริมสนับสนุนการจัดระเบียบสังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 
6.การจัดระเบียบสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย ขาด
การปร ับปร ุงการแก้ไขปัญหาจราจร  เพื ่อให ้เก ิดความ
ปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน 
7.งบประมาณจำกัด ดูแลไม่ทั่วถึง 
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9.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ต่อ) 
จุดแข็ง (Strength-s) จุดอ่อน (Weakness – w) 

9.มีอุปกรณ์ เครื่องมือและบุคลากรที่จะดำเนินงาน 
10.มีหน่วยงานรับผิดชอบชัดเจน 
11. มีหลักสูตรและชุมชนต้นแบบในการป้องกันสา
ธารณภัย 
12. มีภาคีเครือข่ายงานจากชุมชน 
13. มีการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 

8.บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เป็นพลเมืองจิต
สาธารณะ มีคุณธรรมและจริยธรรมลดลง 
9.โครงสร ้ า งขององค ์การบร ิหารส ่ วนจ ั งหว ัดม ีการ
เปลี่ยนแปลง/ภารกิจที่ได้รับมอบเพิ่มมากขึ้น 
10.ผู้รับผิดชอบขาดความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรม 
11.มีชุมชน หมู ่บ้านในสังกัดเป็นจำนวนมาก ดังนั ้น การ
บริหารจัดการด้านต่างๆ เช่น ด้านงบประมาณ ด้านจัดสรร
บุคลากร การให้บริการ อาจจะยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
12. ขาดการรับรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนกับส่วนราชการ 

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

1.ประเทศไทยมีกระบวนการสื่อสารที่มีความทันสมัย  
โดยผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่  ทำให้องค์การบริหาร
ส ่วนจ ั งหว ัดนครราชส ีมา  สามารถเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และสื่อสารเรื่องต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
และคล่องตัวมากข้ึน 
2.มีการส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งระบบกล้องวงจร
ปิดในเขตชุมชน  และสถานที่สำคัญ  เพื่อสร้างความ
อบอุ่นใจ  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
3.ประชาชนให้ความสำคัญต่อการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
4.จำนวนประชาชนของจังหวัดเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิด
ผู้นำรุ่นใหม่เพิ่มมากขึ้น 
5.อปท. มีหน่วยงานที ่คอยให้คำปรึกษาด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1.ความเหลื่อมล้ำของรายได้ ปัญหาความยากจน 
2.ในชุมชนปล่อยให้มีสถานบันเทิงเปิดปิดไม่ตรงเวลา  มี
อบายมุข สารเสพติด ของผิดกฎหมาย ขาดการดูแลเอาใจใส่
ไม่มีการแก้ไขปัญหา 
3.มีแหล่งอบายมุขมากมายในท้องถิ่น เด็ก เยาวชนในชุมชน
เข้าถึงง่าย   
4.ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด  ทำให้เกิดปัญหา
อาชญากรรม   
5.ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ปัญหาการว่างงาน รายได้ไม่พอ
ค ่าใช ้จ ่ายจ ึงเก ิดป ัญหาล ักเล ็กขโมยน ้อยและการก่อ
อาชญากรรม 
6.จังหว ัดนครราชสีมามีเส ้นทางในการสัญจรมาก เป็น
ระยะทางท่ีไกลทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
7.ความเจริญทางวัตถุ เทคโนโลยีและสื่อต่างๆ   ส่งผลให้เกิด
ความไม่ปลอดภัยในชีว ิตและทรัพย์ส ิน  ทำให้มีจำนวน
มิจฉาชีพเพ่ิมมากข้ึน   
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9.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ต่อ) 
โอกาส (Opportunity – o) อุปสรรค (Threat-t) 

6.รัฐบาลให้ความสำคัญต่อความมั่นคง  และมีการ
ประชาสัมพันธ์การป้องกันเบื้องต้นให้แก่ประชาชน 
7.ม ีการจ ัดต ั ้ง  อบรมฟื ้นฟูตำรวจบ้าน  และ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ซึ่ง
หมู่บ้านต่างๆยังดำเนินงานอย่างเข้มแข็ง 
8.มีหน่วยงานราชการ  และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจำนวนมาก  ทำให้การสร้างเครือข่ายการ
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เกิด
ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในพ้ืนที่   
9.อปท.อื่นๆมีการให้บริการด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สินที่ทันต่อความ
ต้องการของประชาชน  เช ่น  การให้บร ิการ
การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) การให้บริการงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย   
10.มีให้การสนับสนุนระบบความปลอดภัยในระดับ
หมู่บ้าน 
11.มีภาคีเครือข่ายในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยมีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
12.มีมูลนิธิต่างๆ ในจังหวัด เป็นหน่วยสนับสนุน 
และช่วยเหลือการบรรเทาสาธารณภัยให ้แก่
ประชาชน 
13. การบูรณาการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
14. การก้าวหน้าของเทคโนโลยีสื่อสาร 
15. เครือข่ายสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

8.ปัญหาภัยธรรมชาติ/ภัยพิบัติต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้
ล่วงหน้า เช่น อัคคีภัย วาตภัย เป็นต้น 
9.มีประชากรแฝงอยู่ในท้องถิ่นเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นแรงงาน
ต่างชาติที่ย้ายถิ่นเข้ามาพำนักในประเทศไทยชั่วคราว ทำให้
เกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาอาชญากรรม  
10.ค่านิยมในการดื่มสุราในช่วงเทศกาล ทำให้เกิดอุบัติเหตุ 
และมีจำนวนผู้เสียชีวิตเพ่ิมมากข้ึนทุกปี 
11.มุมมองของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
12. ผลกระทบของผู้มีอิทธิพลในพื้นท่ี 
13. ความเข้าใจของประชาชนต่อกฎหมายแตกต่างกัน 
14. การเข้ามาของแรงงานต่างด้าว 
15. ความร่วมมือจากชุมชน 
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10.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง (Strength-s) จุดอ่อน (Weakness – w) 
1.จังหวัดนครราชสีมามีสภาพป่าทรัพยากรธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลาย 
2.มีโครงการส่งเสริมสนับสนุนร่วมมือกับส่วนราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน  ในการพัฒนา
ฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ  ลุ่มน้ำ
ลำคลอง  และป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ 
3.มีอุทยานแห่งชาติที่อยู่ในพื้นที่ 2 แห่ง ซึ่งเป็นต้นน้ำลำ
ธารที่สำคัญ 
4.มีการปลูกป่าและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้  รวมทั้งบูรณา
การบริหารจัดการดิน น้ำ ขยะ และมลภาวะในเขตพ้ืนที่ 
5.มีพ้ืนที่ป่าสาธารณะ พ้ืนที่ป่าชุมชน 
6.จ.นครราชสีมามีโครงการขนาดใหญ่ คือ ก่อสร้างศูนย์
กำจัดขยะมูลฝอย แบบครบวงจร ด้วยระบบหมักปุ๋ย
อินทรีย์แบบไม่ใช้อากาศ ที่สามารถรองรับการขยายตัว
ของชุมชนและอุตสาหกรรมป้องกันปัญหาขยะล้นเมืองได้
ในอนาคต 
7.เยาวชนได้รับการปลูกฝังจากสถานศึกษาให้มีความรู้ใน
ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
8.ชุมชนมีการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง เช่น 
การจัดการปัญหาขยะชุมชน, การจัดทำน้ำหมักชีวภาพ
จากขยะเหลือใช้ 
9.มีการจัดทำแผนพัฒนาลุ ่มน้ำ ซึ ่งมีโครงการกิจกรรม
ครอบคลุมในการพัฒนาฟื ้นฟูและอนุร ักษ์ธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความ
อุดมสมบูรณ ์
10.มีการส่งเสริมและร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วน 
12. มีแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่หลายแห่ง 
13. มีแหล่งพลังงานสะอาด (กังหันลม/โซล่าเซลล์) 

1.ประชาชนขาดจิตสำนึก ไม่ป้องกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษ มลภาวะ ขยะมูลฝอย จนก่อให ้เก ิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น 
2.มีการบุกรุกพ้ืนป่า 
3.ไม่มีการบริหารจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติที่ยั่งยืน 
4.วิธีการกำจัดขยะไม่ถูกวิธี ชุมชนขาดจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.ปัญหาดินเสื่อมโทรม 
6.การประชาสัมพันธ์ รณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชน
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมีไม่ต่อเนื่อง 
7.ประชาชนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการรักษา การ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร มีการ
ใช้ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสม ทำ
ให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ภาวะโลกร้อน และ
สุขภาพของประชาชน 
8.มีการทิ้งขยะในที่สาธารณะ 
9.ประชาชนทำลายสิ่งแวดล้อม โดยการเผาป่า เผาซัง
ข้าวในนา การทิ้งขยะไม่เป็นที่ ลักลอบปล่อยของเสียลง
ท่อระบายน้ำสาธารณะ โดยไม่ผ่านการบำบัด 
10.ขาดงบประมาณในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และ
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ขยะ น้ำเสียต้องใช้
จำนวนมาก ในเขตเมืองยังจำเป็นต้องใช้ผู ้เชี ่ยวชาญ 
เทคโนโลยีที่เหมาะสม   
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10.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
จุดแข็ง (Strength-s) จุดอ่อน (Weakness – w) 

 11.องค์กรมีงบประมาณมีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อ
การดูแลพ้ืนที่อย่างทั่วถึง   
12.กิจกรรมการอนุรักษ์ด้านต่างๆ ไม่ครอบคลุม ไม่
หลากหลาย ไม่ต่อเนื่อง 
13. ขาดการสร้างความรู ้ความเข้าใจในเรื ่องผังเมือง
เพียงพอและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายให้กับประชาชน
ส่งผลให้เกิดความไม่เข้าใจในการใช้พ้ืนที่ที่เหมาะสม 
14. แหล่งน ้ำในเขตเมืองมีค ุณภาพต่ำกว ่าเกณฑ์
มาตรฐาน 
15. ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง 
16. กระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการน้ำไม่
ครอบคลุมพ้ืนที่เกษตรกรรมและการอุปโภคบริโภคพ้ืนที่
ป่าไม้มีสัดส่วนที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ของจังหวัด 
(คิดเป็น ร้อยละ 15.11 โดยเป้าหมายประเทศ 
17. แหล่งน้ำผิวดิน/บาดาล ขาดการกระจายน้ำได้อย่าง
ทั่วถึง 

 

โอกาส (Opportunity – o) อุปสรรค (Threat-t) 
1.มีโครงการในพระราชดำริที ่สนับสนุนการอนุร ักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น  โครงการปลูก
หญ้าแฝก เป็นต้น 
2.จังหวัดนครราชสีมามีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย
และอุดมสมบูรณ ์เช่น  แร่ธาตุ  ป่าไม ้ น้ำ   
3.นโยบายการพัฒนาประเทศที่มุ ่งเน้นการเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
4.รัฐบาลมีนโยบายการจัดการพัฒนาทรัพยากรน้ำและ
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ   
5.มีพ้ืนที่ที่มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งต้นน้ำลำ
ธาร ให้เกิดลุ่มน้ำต่าง ๆ เช่น เขาใหญ่ ลำตะคอง ลำพระ
เพลิง    

1.ปัญหาดินเสื่อมโทรมเนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้
ปุ๋ยเคม ีและสารเคม ี  
2.การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมซึ ่งก่อให้เกิด
ปัญหามลภาวะเป็นพิษ และการเปลี ่ยนแปลงสังคม
ชนบทเป็นสังคมเมืองเพ่ิมมาก 
3.ปัญหาลักลอบตัดไม้ทำลายป่า และหาของป่าของ
ประชาชน   
4.การทิ้งขยะมูลฝอยในที่สาธารณะ และการกำจัดขยะที่
ไม่ถูกสุขลักษณะ   
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10.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
โอกาส (Opportunity – o) อุปสรรค (Threat-t) 

6.มีอุทยานแห่งชาติ 2 แห่ง คือเขาใหญ่และทับลาน มีทุน
ทางธรรมชาติที่ดีดี มีดินดี มีระบบชลประทานที่ดี มีเขื่อน
และอ่างกักเก็บน้ำเป็นจำนวนมากกระจายตัวอยู่ภายใน
จังหวัด   
7.มีหน่วยงาน เช่น กรมป่าไม้ สนับสนุนพันธุ์พืชไปปลูกใน
ที่ส่วนบุคคลหรือที่สาธารณะ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ทางตรงและทางอ้อม   
8.เกิดกระแสทางสังคม และการรณรงค์ทางสื่อต่าง ๆ ใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำให้
ประชาชนมีความตื่นตัว และให้ความสำคัญในการป้องกัน
รักษาสิ่งแวดล้อม เพ่ิมมากข้ึน 
9.ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกในการบร ิหาร
จัดการทรัพยากร 
10.การรณรงค์เรื่องภาวะโลกร้อน ลดใช้พลังงาน และทำ
ให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น เช่น ใช้วัตถุอินทรีย์
เพ่ือการเกษตร   
11.เป็นแหล่งผลิตพลังงานทดแทน พลังงานสะอาดขนาด
ใหญ่ ในอาเซียน โรงไฟฟ้าหมุนกลับ ลำตะคอง/กังหันลม/ 
พลังงานแสงอาทิตย ์
12.มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
13.มีการจัดทำแหล่งเรียนรู้ที่เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติ
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
14. รัฐบาลมีนโยบายการปลูกไม้เศรษฐกิจและการใช้ไม้
เศรษฐกิจเปน็หลักทรัพย์ ในการค้ำประกัน 
15.รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัย
และการสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อม 
16. มีกระแส สภาวะโลกร้อนทำให้เกิดความตระหนักถึง
ความสำคัญของป่าไม้ทั้งระดับจังหวัด ประเทศ และโลก  
17. เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีราคาต้นทุนต่ำลง 

5.การมุ่งเน้นพัฒนาอุตสาหกรรม และสาธารณูปโภคข้ัน
พื้นฐานที่ขาดการควบคุมป้องกัน อันส่งผลกระทบต่อ
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มีการควบคุม และขาด
จิตสำนึกในการอนุรักษ ์
6.ในชุมชนมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลภาวะ ทั้ง
สารเคมี กลิ่น เสียง 
7.มีประชากรจำนวนมาก ทำให้มีปริมาณขยะสูง และ
ขาดการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพในระดับ
จังหวัด 
8.ภาวะโลกร้อนทวีความรุนแรง สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม 
9.ทรัพยากรป่าถูกทำลาย เสื่อมโทรม แหล่งน้ำธรรมชาติ
ตื้นเขิน   
10.มีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้และที่สาธารณะ/ล่วงล้ำลำน้ำ
และแหล่งน้ำธรรมชาติ   
11.ความแปรปรวนของสภาพแวดล้อม ทั้งปริมาณฝน 
อุณหภูมิที่สูงข้ึน ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเปลี่ยนแปลง   
12.ประชาชนไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ อปท. ในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม เช่น การแก้ไขปัญหาน้ำเสีย  การบุก
รุกป่า การบุกรุกที่สาธารณะอย่างแท้จริง จึงไม่ค่อยให้
ความร่วมมือ 
13.ปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย 
อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน ฯลฯ 
14. ปัญหาการทับซ้อนของแนวเขตพื้นที่ป่าและพื้นที่
ปฏิรูป 
15. มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วส่งผล
ต่อการดำเนินการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
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การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงานสนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การ
สานต่อแนวทาง
พระราชดำริ 

1. บริหารงาน
ทั่วไป 
2. บริการชุมชน
และสังคม 
3. การเศรษฐกิจ 

1.2 รักษาความ
สงบภายใน 
2.5 สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
3.2 การเกษตร 

1. สำนักชา่ง 
2. กองสวัสดิการ
สังคม 

 

2 ยุทธศาสตร์พฒันา
การศึกษา 

1.บริหารงานทั่วไป 
2.บริการชุมชน
และสังคม 

1.1บริหารงาน
ทั่วไป 
2.1การศึกษา 

1.สำนักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
2.สำนักชา่ง 
3.กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 
4.สำนักคลัง 
5.กองการเจ้าหน้าที่ 

1.สถานศึกษาใน
สังกัด 
2.ศูนย์ประสานงาน 
อบจ.ประจำอำเภอ 

3 ยุทธศาสตร์
พัฒนาการเกษตร 

2.บริการชุมชน
และสังคม 
3.การเศรษฐกิจ 

2.5 สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
3.2 การเกษตร 

1.กองสวัสดิการ
สังคม 
2.สำนักปลดั 

1.ศูนย์ประสานงาน 
อบจ.ประจำอำเภอ 

4 ยุทธศาสตร์พฒันา
สังคม 

2.บริการชุมชน
และสังคม 
4.การดำเนินงาน
อ่ืน 

2.2 สาธารณสุข 
2.3 สังคม
สงเคราะห์ 
2.5 สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
4.1 งบกลาง 

1.กองสวัสดิการ
สังคม 
2.สำนักปลดั 
3.สำนักการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
4. สำนักคลัง 

1.สถานสงเคราะห์
คนชราบ้านธรรม
ปกรณ์โพธิ์กลาง 
2.สถานสงเคราะห์
คนชราบ้านธรรม
ปกรณ์วัดม่วง 

5 ยุทธศาสตร์
สาธารณสุข 

2.บริการชุมชน
และสังคม 

2.2 สาธารณสุข 
2.5 สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

1.กองสาธารณสุข 
2.สำนักปลดั 
3.สำนักคลัง 

 

6 ยุทธศาสตร์พฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน 

3.การเศรษฐกิจ 3.1 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

1.สำนักชา่ง 
2.สำนักคลัง 
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ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงานสนับสนุน 

7 ยุทธศาสตร์
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว  ศาสนา
วัฒนธรรมประเพณี
และกีฬา 

2.บริการชุมชน
และสังคม 

2.3 สังคม
สงเคราะห์ 
2.6 การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

1.สำนักปลดั 
2.สำนักการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
3.กองสวัสดิการ
สังคม 

1.สถานสงเคราะห์
คนชราบ้านธรรม
ปกรณ์โพธิ์กลาง 
2.สถานสงเคราะห์
คนชราบ้านธรรม
ปกรณ์วัดม่วง 

8 ยุทธศาสตรบ์ริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

1.บริหารงานทั่วไป 
2.บริการชุมชน
และสังคม 
3.การเศรษฐกิจ 
4.การดำเนินงาน
อ่ืน 

1.1 บริหารงาน
ทั่วไป 
2.1 การศึกษา 
2.2 สาธารณสุข 
2.3 สังคม
สงเคราะห์ 
2.5 สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
3.1 อุตสาหกรรม
และการโยธา 
4.1 งบกลาง 

ทุกส่วนราชการ  

9 ยุทธศาสตร์การ
รักษาความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

1.บริหารงานทั่วไป 
2.บริการชุมชน
และสังคม 

1.2 รักษาความ
สงบภายใน 
2.5 สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

1.สำนักชา่ง 
2.กองสวัสดิการ
สังคม 
3.กองสาธารณสุข 

 

10 ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1.บริหารงานทั่วไป 
2.บริการชุมชน
และสังคม 
3.การเศรษฐกิจ 

1.2 รักษาความ
สงบภายใน 
2.4 เคหะและ
ชุมชน 
3.2 การเกษตร 

1.สำนักชา่ง 
2.สำนักปลดั 
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                               แบบรายงานการติดตามประเมินผล และคำอธิบาย 
แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบไปด้วยแบบรายงาน 
3 แบบ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 แบบ ดังนี้ 
แบบท่ี 1 การช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตนเอง 
คำชี้แจง : แบบท่ี 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การ
ดำเนินงาน 

ไม่ม ี
การ

ดำเนินงาน 
หมายเหตุ 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
มี 

  
มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ครบทุกภาคส่วน ตามคำสั่งองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่ 1230/2562 ลง
วันที่ 20 มีนาคม 2562 

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

มี  มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ประจำปี 2565 จำนวน 7 ครั ้ง (ตุลาคม 
2564 – 30 กันยายน 2565) 

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ มี  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

มี  มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาทอ้งถิ่น ตามคำสั่งองค์การ
บร ิหารส ่ วนจ ั งหว ัดนครราชส ีมา  ที่  
1229/2562 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562 

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

มี  มีการจัดประชุมคณะกรรมการ 
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจำปี 2565 จำนวน 7 ครั ้ง (ตุลาคม 
2564 – 30 กันยายน 2565) 

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ
ประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่ า งแผน
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา 
 
 

ม ี
 

 

 
 

มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ
ประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพฒันาและชดัเจนก่อนมี
การประกาศใชแ้ผนพฒันา 

 
 
 
 
 



73 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การ
ดำเนินงาน 

ไม่มี 
การ

ดำเนินงาน 
หมายเหตุ 

ส่วนที ่  2 การจัดทำแผนการพัฒนา
ท้องถิ่น 
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญ
ของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล 

 
มี 

  
มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของ
ท้องถิ่นจากคณะกรรมการประสานแผน
ระดับอำเภอมาจัดทำฐาน ข้อมูล 

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดทำแผน 

มี  คณะกรรมการประสานแผนระดับอำเภอ
จัดประชุมประชาคมระดับอำเภอเพ่ือ
เสนอโครงการโดยลำดับความสำคัญและ
จำเป็นเร่งด่วนเพื ่อเสนอคณะกรรมการ
ประสานแผนระดับจังหวัด 

9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น 
(SWOT) เพ ื ่อประเม ินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

มี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพ
การพัฒนาใน  ปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท ้องถ ิ ่น โดยใช้
เทคน ิค  SWOT Analysis ซ ึ ่ ง เป ็นการ
พิจารณาถึงปัจจัยภายใน (จุดอ่อน จุดแข็ง) 
และปัจจัยภายนอก (โอกาส อุปสรรค) ที่มี
ผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ทั้ง 10 ด้านการพัฒนา  

10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจ
หลักการพัฒนาท้องถิ ่นที ่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

มี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ได ้กำหนดว ิส ัยท ัศน ์ของท ้องถ ิ ่น คือ 
“การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน การ
บริหารคุ้มค่า เศรษฐกิจก้าวหน้า คุณภาพ
ชีวิตดี กีฬาสู่สากล ประชาชนมีส่วนร่วม” 
ที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น  

11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจ
หลักการพัฒนาท้องถิ ่นที ่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

มี  วิสัยทัศน์และภารกิจการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
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ประเด็นการประเมิน 
มี 

การ
ดำเนินงาน 

ไม่มี 
การ

ดำเนินงาน 
หมายเหตุ 

12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

มี  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีการ
กำหนดขอบเขตก ิจกรรมท ี ่ สำค ัญ การ
ดำเน ินงานท ั ้ ง ในด ้านเศรษฐก ิจ ส ั งคม 
วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมของจังหวัด ทำให้การ
พัฒนาที่ยั ่งยืนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
ภารกิจของ อบจ.นม. 

13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนา
ท้องถิ่น 

มี  เพ่ือแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน
ในท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ ่นตามลำดับความสำคัญ 
ภายในระยะเวลาที ่กำหนด จะได้รับในเชิง
ปริมาณตามช่วงเวลาต่าง ๆ ของกระบวนการ
ดำเนินงาน 

14. ม ีการกำหนดย ุทธศาสตร ์การ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนา 

มี  องค์การบร ิหารส่วนจ ังหว ัดนครราชสีมา 
กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา รวม 10 ด้าน 
ภายใต้แผนงานสู่เป้าหมายภารกิจ 

15 .  ม ี การกำหนดย ุทธศาสตร ์ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

มี  มีการนำปัญหาความต้องการของประชาชน 
และข้อมูลจากแผนตำบล แผนชุมชน/หมู่บ้าน 
แผนพัฒนาอำเภอ มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

มี  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับ
ทบทวน ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 
2562 

17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการใน
แผนยุทธศาสตร์ 

มี  ในแต่ละยุทธศาสตร์มีการกำหนดแผนงานที่
ชัดเจน โครงการ/กิจกรรมสอดคล้องหรือ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ที่กำหนดขึ้น โครงการ
แยกเป็นช่วงระยะเวลาต่าง ๆ 

18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตาม
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

มี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
กำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์ ตามมติที่ประชุมของ
คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ ทุกครั้ง 
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ข้อมูลจำแนกรายจ่ายตามแผนงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ลำดับ รายจ่ายจำแนกตามด้าน/แผนงาน ยอดงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ.

2565 

ร้อยละต่อ
งบประมาณ 

1 ด้านบริหารทั่วไป   
 แผนงานบริหารทั่วไป 275,776,835 10.51 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 7,776,160 0.29 
2 ด้านบริการชุมชนและสังคม   
 แผนงานการศึกษา 1,452,550,600 55.39 
 แผนงานสาธารณสุข 42,626,505 1.62 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 66,029,950 2.52 
 แผนงานเคหะและชุมชน 18,297,900 0.69 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 48,335,930 1.84 
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 32,865,340 1.25 
3 ด้านเศรษฐกิจ   
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 524,560,540 20.04 
 แผนงานการเกษตร 9,630,000 0.36 
4 ด้านการดำเนนิงานอ่ืน   
 แผนงานงบกลาง 143,994,640 5.49 
 งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,622,444,400 100 

 

รายละเอียดข้อมูล :  จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                  
                              องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประกาศ  ณ วันที่  5  ตุลาคม 2564
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แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ค าช้ีแจง : แบบที ่2 เป็นแบบตดิตามตนเอง โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อตดิตามผลการด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ภายใตแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่ 
โดยมกี าหนดระยะเวลาในการตดิตามและรายงานผลการด าเนินงาน เริม่ตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2564 ถงึ เดอืน กนัยายน 2565 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป : ช่ือ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา 
ส่วนท่ี 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาท้องถ่ิน : จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันาท้องถ่ิน 

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

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ดา้นการสานต่อแนวทาง
พระราชด าร ิ

26  58,762,500.00  39  162,244,410.00  112  214,392,420.00  129  247,462,020.00  87  204,219,495.00  393  887,080,845.00  

2.ดา้นการพฒันาการ ศกึษา 323  635,157,882.00  463  942,043,918.00  306  618,401,559.00  371  673,163,096.00  405  707,367,386.68  1,868  3,576,133,841.68  

3.ดา้นการพฒันาการ
เกษตร 

4  4,500,000.00  4  4,500,000.00  5  15,000,000.00  19  111,040,710.00  25  103,613,710.00  57  238,654,420.00  

4.ดา้นการพฒันาสงัคม 35  80,678,070.00  52  106,943,060.00  75  155,347,810.00  79  157,035,310.00  103  168,091,015.00  344  668,095,265.00  

5.ดา้นการพฒันา
สาธารณสุข 

25  420,620,430.00  26  449,221,876.00  32  88,816,660.00  35  93,140,590.00  49  98,835,020.00  167  1,150,634,576.00  

6.ดา้นการพฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

673  3,287,621,361.00  784  3,568,585,103.00  1,719  6,184,487,115.00  2,186  9,696,598,506.00  1,938  8,008,312,609.00  7,300  30,745,604,694.00  

7.ดา้นการพฒันาการ
ท่องเทีย่วศาสนา วฒันธรรม
ประเพณี  
และกฬีา 

34  91,818,720.00  28  84,500,000.00  31  93,875,000.00  27  73,000,000.00  29  79,155,600.00  149  422,349,320.00  

8.ดา้นการบรหิารจดัการ 
บา้นเมอืงทีด่ ี

64  231,162,360.00  124  248,843,180.00  69  106,312,020.00  67  313,635,533.00  60  256,396,133.00  384  1,156,349,226.00  

9.ดา้นการรกัษาความ
ปลอดภยัในชวีติและ
ทรพัยส์นิ 

2  14,200,000.00  5  16,540,040.00  64  46,316,240.00  6  26,540,040.00  7  56,927,480.00  84  160,523,800.00  

10.ดา้นการอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

13  18,550,000.00  16  22,926,275.00  18  28,598,000.00  19  29,097,945.00  21  23,753,000.00  87  122,925,220.00  

รวม 1,199  4,843,071,323.00  1,541  5,606,347,862.00  2,431  7,551,546,824.00  2,938  11,420,713,750.00  2,724  9,706,671,448.68  10,833  39,128,351,207.68  

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 
1. ตามหนังสอืที ่มท 0810.3/ว 6086 ลงวนัที ่19 สงิหาคม 2565 เรื่อง ซกัซอ้มแนวทางปฏบิตักิารใชแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เพื่อจดัท าบรกิารสาธารณะหรอืกจิกรรมสาธารณะ 
   การตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันารอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่น าแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) ทีด่ าเนินการในปี 2565 มาตดิตามประเมนิผล 
2. แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบัทบทวน ประกาศ ณ วนัที ่14 มถิุนายน 2562 เปลีย่นแปลงแผนพฒันาทอ้งถิน่ จ านวน 16 ครัง้ เพิม่เตมิแผนพฒันาทอ้งถิน่ จ านวน 14 ครัง้   แกไ้ขแผนพฒันาทอ้งถิน่ จ านวน 10 ครัง้ 
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ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

        หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 

1. ตามหนังสือที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 
– 2565) ท่ีดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาติดตามประเมินผลและใช้เป็นข้อมูลในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

2. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 16 ครั้ง  
เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 14 ครั้ง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 10 ครั้ง 

3. บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 30 ครั้ง 
4. บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 จำนวน 6 ครั้ง 

5.  

 
 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการที่
ดำเนินการแล้ว/
เบิกจ่ายแล้วตาม

ข้อบัญญัติฯ 

โครงการที่อยู่
ระหว่าง

ดำเนินการใน
ข้อบัญญัติฯ 

โครงการที่ยัง
ไม่ได้ดำเนินการ 

(ตาม
แผนพัฒนา) 

โครงการที่ขอ
ยกเลิก 

โครงการที่มีการ
เพ่ิมเติม 

โครงการที่
ปรากฏใน
แผนพัฒนา 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1.ด้านการสานต่อ

แนวทางพระราชดำริ 

17 19.54 1 1.15 69 79.31 - - - - 87 100.00 

2.ด้านการพัฒนา 

การศึกษา 

102 25.19 13 3.21 290 71.60 - - - - 405 100.00 

3.ด้านการพัฒนาการ

เกษตร 

6 24.00 0 0.00 19 76.00 - - - - 25 100.00 

4.ด้านการพัฒนาสังคม 33 32.04 9 8.74 61 59.22 - - - - 103 100.00 

5.ด้านการพัฒนา

สาธารณสุข 

12 24.49 8 16.33 29 59.18 - - - - 49 100.00 

6.ด้านการพัฒนาโครง 

สร้างพื้นฐาน 

276 14.24 2 0.10 1,660 85.66 - - - - 1,938 100.00 

7.ด้านการพัฒนาการ

ท่องเที่ยว ศาสนา  

วัฒนธรรมประเพณี 

และกีฬา 

8 27.59 9 31.03 12 41.38 - - - - 29 100.00 

8.ด้านการบริหาร

จัดการบ้านเมืองที่ด ี

13 21.67 7 11.67 40 66.67 - - - - 60 100.00 

9.ด้านการรักษาความ

ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สิน 

7 100.00 0 0.00 0 0.00 - - - - 7 100.00 

10.ด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

12 57.14 3 14.29 6 28.57 - - - - 21 100.00 

รวม 486 17.84 52 1.91 2,186 80.25 - - - - 2,724 100.00 



78 
 

การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร ์
งบปกต ิ เงินสะสม รวม 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อย
ละ 

1.ด้านการสานต่อแนวทาง  

พระราชดำร ิ
11,637,104.00 1.19   11,637,104.00 1.13 

2.ด้านการพัฒนาการศึกษา 339,551,822.78 34.76 53,032,600.00 100.00 392,584,422.78 38.12 

3.ด้านการพัฒนาการเกษตร 3,545,352.00 0.36   3,545,352.00 0.34 

4.ด้านการพัฒนาสังคม 38,052,235.20 3.89   38,052,235.20 3.69 

5.ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

9,939,475.00 1.02   9,939,475.00 0.97 

6.ด้านการพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

488,145,783.94 49.97   488,145,783.94 47.39 

7.ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณี และ
กีฬา 

7,643,942.00 0.78   7,643,942.00 0.74 

8.ด้านการบรหิารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

7,342,698.50 0.75   7,342,698.50 0.71 

9.ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

14,294,408.20 1.46   14,294,408.20 1.39 

10.ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3,577,465.00 0.37   3,577,465.00 0.35 

รวม 923,730,286.62 94.55 53,032,600.00 100.00 976,762,886.62 94.83 

งบประมาณตั้งไว้ 976,964,275.00  53,032,600.00  1,029,996,875.00  

 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565  
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แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
แยกตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 

ที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จำนวน
โครงการ
ตามแผน

ยุทธศาสตร์ 

ปี 2565 

 

โครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนา 

จำนวนโครงการ

ตามข้อบัญญัติ

ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 

เงินสะสม 

ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 

เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ 

ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 

ร้อยละของ

โครงการที่

ดำเนินการตาม

แผนยุทธศาสตร์

ประจำป ี2565 

1 ด้านการสานต่อแนวทางพระราชดำร ิ 87 18 - - 20.69 
2 ด้านการพฒันาการศึกษา 405 115 10 - 30.86 
3 ด้านการพฒันาการเกษตร 25 6 - - 24.00 
4 ด้านการพฒันาสังคม 103 42 - - 40.78 
5 ด้านการพฒันาสาธารณสุข 49 20 - - 40.82 
6 ด้านการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 1,938 278 - 10 14.86 
7 ด้านการพฒันาการท่องเที่ยวศาสนา

วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
29 17 - - 58.62 

8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 60 20 - 4 40.00 
9 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สนิ 
7 7 - - 100.00 

10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

21 15 - - 71.43 

 รวมทั้งสิ้น 2,724 538 10 14 20.63 
รายละเอียดข้อมูล : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565  
สรุป ผลสำเร็จในการบรรลุตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  จำนวน 562 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 20.63 

1. ตามหนังสือที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ การติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนารอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565   ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 – 2565) ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ   พ.ศ. 2565 มาติดตามประเมินผลและใช้เป็นข้อมูลในการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา 

2. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 16 ครั้ง เพิ่มเติม 
แผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 10 ครั้ง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 10 ครั้ง 

3. บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 30 ครั้ง 
4. บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 จำนวน 6 ครั้ง 
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แผนภูมิ 1  เปรียบเทียบผลการดำเนินงานจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
              ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

 
 

 
สรุปจำนวนโครงการที่ดำเนนิงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565 
 โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนาทั้ง 10 ยุทธศาสตร์ มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2,724 โครงการ การนำแผนสู่การปฏิบัติหรือนำแผนพัฒนามาเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ,เงินสะสม และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
จำนวนทั้งสิ้น 562 โครงการ คิดเป็นร้อยละความสำเร็จของแผนพัฒนา พ.ศ. 2565  (ช่วงไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาส
ที่ 4) ร้อยละ 20.63  โดยยุทธศาสตร์ที่มีการดำเนินการมากท่ีสุด และรองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
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ด้านการพัฒนาการเกษตร ด้านการพัฒนาสังคม

ด้านการพัฒนาสาธารณสุข ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียวฯ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ด้านการรักษาความปลอดภัยฯ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรฯ

จ ำนวนโครงกำร

จ ำนวนโครงกำรตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ปี 2565 จ ำนวนโครงกำรท่ีเบิกจ่ำยงบประมำณ ปี 2565
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ส่วนที่ 3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
7.โครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปี 2565 (ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน) 

โครงการ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ คงเหลือจาก
การดำเนินการ ดำเนินการ

เสร็จแล้ว 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

1. โครงการ ถนน อบจ.นม  
23101 บ้านศูนย์กลาง-บ้านโนนสำราญ 
อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต 

   9,997,000 9,990,000 7,000 

2. โครงการถนน อบจ.นม.  
11201 สุขาภิบาลขามสะแก  
แสง-บ้านห้วย หมู่ท่ี 5 ตำบล 
เมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา  

   5,145,000 3,919,000 1,226,000 

3. โครงการถนน อบจ.นม.04306 บ้าน
ตะโก-บ้านช่อระกา อำเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา ซ่อมสร้างถนน  ลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling)  

   4,890,000 4,884,000 6,000 

4.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม. 
32204) บ้านหนองโจด-บ้านโนนมัน
เทศ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา ซ่อมสร้าง ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  

   5,389,000 5,385,000 4,000 

5.โครงการถนน อบจ.นม.17301 บ้าน
เหล่าจั่น-บ้านหนองม่วง อำเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา ปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 

   7,932,000 7,929,000 3,000 

6.โครงการถนน (อบจ.นม.08201) 
บ้านแปรง-บ้านหนองกราด อำเภอด่าน
ขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต   

   7,100,000 7,098,000 2,000 

7.โครงการถนน อบจ.นม.24301 บ้าน
สำโรงเหนือ-บ้านสำพะเนียงอำเภอโนน
แดง  จังหวัดนครราชสีมา ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(โดยวิธี Pavement In-Place 
Recycling)  

   9,982,000 9,980,000 2,000 
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โครงการ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ คงเหลือจาก
การดำเนินการ ดำเนินการ

เสร็จแล้ว 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

8.โครงการถนน อบจ.นม.05302  
บ้านหนองม่วงช่างพิมพ์-บ้านหนอง 
พลวง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัด 
นครราชสีมา ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลติกคอนกรีต  (โดยวิธี  
Pavement In-Place Recycling)   

   8,427,000 8,400,000 27,000 

9.โครงการถนน อบจ.นม.14308  
บ้านนกออก-บ้านหนองหญ้าปล้อง 
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติก 
คอนกรีต  

   9,309,000 9,200,000 109,000 

10.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม. 
01102) ทล.หมายเลข 304-บ้านโนน 
ไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัด 
นครราชสีมา ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  

   4,260,000 4,250,000 10,000 

11.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม. 
27303) บ้านหนองสะแก-บ้านเมือง 
ยาง  อำเภอเมืองยาง จังหวัด 
นครราชสีมา   

   8,631,000 8,599,000 32,000 

12.โครงการถนน ( อบจ.นม.22303)  
บ้านซับตะคร้อ-บ้านท่าตะแบก 
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  

   9,279,900 9,270,000 9,900 

13.โครงการถนน อบจ.นม.16203  
บ้านหนองแสง-บ้านหนองม่วง  
อำเภอห้วยแถลง  จังหวัด 
นครราชสีมา ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี  
Pavement In-Place Recycling  

   9,143,000 8,922,222 220,778 

รวมทั้งสิ้น - 13 - 99,484,900 97,826,222 1,658,678 
ร้อยละของโครงการ - 100.00 -    
ร้อยละของงบประมาณ    100.00 98.33 1.67 

สรุปผลการดำเนินงาน 

การดำเนินโครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนท่ัวไป  จำนวน 13  โครงการ ได้รับงบประมาณ จำนวน 99,484,900บาท ดังน้ี  

1. โครงการอยู่ในระหว่างดำเนินการและกันเงินกรณีก่อหน้ีผูกพัน จำนวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00  งบประมาณ  97,826,222  บาท   

   คิดเป็นร้อยละ  98.33  ของงบประมาณท้ังหมด 

2. งบประมาณคงเหลือจากดำเนินโครงการท่ีเบิกจ่าย เป็นเงิน 1,658,678  บาท  คิดเป็นร้อยละ 1.67 ของยอดรวมงบประมาณทั้งหมด 



83 
 

8.โครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2565 จากสำนักงบประมาณ (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน) 
โครงการ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ คงเหลือ 

จากการ
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

1.โครงการก่อสร้างห้องน้ำ คสล.ชั้น
เดียว สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโชค
ชัย จังหวัดนครราชสีมา 

   1,096,000 1,059,999 36,001 

2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร  อำเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 

   621,000 605,999 15,001 

3.โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาน
คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต สถานีขนส่งผู้โดยสาร  
อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

   1,500,000 1,250,000 250,000 

4.โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่อง
สว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์(Solar 
Cell) สถานีขนส่งผู้โดยสาร  อำเภอ
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

   3,598,600 1,751,000 1,847,600 

5.โครงการถนน อบจ.นม.17309บ้าน
หนองหว้า-บ้านหนองขามอำเภอชุม
พวง จังหวัดนครราชสีมา ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-
Place Recycling)  

   9,930,000 9,925,000 5,000 

6.โครงการถนน อบจ.นม.10204บ้าน
กลึง-บ้านหนองสะแกอำเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(โดยวิธี Pavement In-Place 
Recycling)  

   7,835,000 7,780,000 55,000 

7.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.12205) 
บ้านหนองบัวลาย - บ้านหนองแดง
น้อย อำเภอบัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา  

   8,238,000 8,230,000 8,000 
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โครงการ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ คงเหลือ 
จากการ

ดำเนินการ 
ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

8.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.21301) บ้าน
คลองยาง-บ้านคลองม่วงอำเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา  

   9,983,000 9,973,000 10,000 

9.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.01222) บ้าน
โกรก-ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 

   5,100,000 5,080,000 20,000 

10.โครงการถนน อบจ.นม.10206
มิตรภาพ-บ้านหนองโจดอำเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดย
วิธี Pavement In-Place Recycling)  

   9,990,000 9,980,000 10,000 

รวมทั้งสิ้น 6 4 - 57,891,600 55,634,998 2,256,602 
ร้อยละของโครงการ 60.00 40.00 -    
ร้อยละของงบประมาณ    100.00 96.10 3.90 

สรุปผลการดำเนินงาน 
การดำเนินโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  จำนวน 10  โครงการ ได้รับงบประมาณ จำนวน 57,891,600 บาท 

ดังนี้  
1. ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยและเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60.00  งบประมาณ 

50,968,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ  88.04 ของงบประมาณทั้งหมด  
2. โครงการอยู่ในระหว่างดำเนินการและกันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 

40.00  งบประมาณ  4,666,998  บาท  คิดเป็นร้อยละ  8.06   ของงบประมาณท้ังหมด 
3. งบประมาณคงเหลือจากดำเนินโครงการที่เบิกจ่าย เป็นเงิน 2,256,602 บาท  คิดเป็นร้อยละ 3.90 

ของยอดรวมงบประมาณท้ังหมด 
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9. โครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2565 (ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)  
  การจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด 
  ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

โครงการ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ คงเหลือ 
จากการ

ดำเนินการ 
ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่ายไป 

1.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.
07305) บ้านด่านเกวียน-บา้นกดุ
จอกใหญ่ อำเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา 

 √  1,399,000   

2.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.
15206) บ้านเมืองที –บ้านธารละ
หลอด อำเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา 

 √  6,008,700   

3.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.
22204) บ้านใหม่อุดม-บ้านพระ 
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา  

 √  3,105,800   

รวมทั้งสิ้น - 3 - 10,513,500   
ร้อยละของโครงการ - 100.00 -    
ร้อยละของงบประมาณ    100.00   

 
การดำเนินโครงการทีไ่ด้รับการจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

จำนวน  3  โครงการ ได้รับงบประมาณ จำนวน 10,513,500  บาท ดังนี้  
- โครงการอยู่ในระหว่างดำเนินการ  จำนวน  3  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 100.00  
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10. โครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2565 (ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)  
      การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจำเป็น เพ่ือก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
ได้รับ  ความเสียหายจากอุทกภัย 

โครงการ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ คงเหลือ 
จากการ

ดำเนินการ 
ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

1.โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต อบจ.นม. 08303 บ้าน
ละเลิงพิมาน –บ้านกุดม่วง 
อำเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา  

 √  9,990,000   

รวมทั้งสิ้น - 1 - 9,990,000 - - 
ร้อยละของโครงการ - 100.00 -    
ร้อยละของงบประมาณ    100.00 - - 
 

การดำเนินโครงการจากการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรอง
จ่าย เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพ่ือก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับ  ความเสียหายจากอุทกภัย จำนวน  1  โครงการ ได้รับงบประมาณ จำนวน 9,990,000  บาท ดังนี้  

- โครงการอยู่ในระหว่างดำเนินการ  จำนวน  1  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 100.00    
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ส่วนที่ 3 
การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ 

จากแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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ส่วนท่ี 3 

การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณจากแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณที่ตั้ง
ไว้ในข้อบัญญัติ 

(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

ร้อยละ 

1 ด้านการสานต่อแนวทาง
พระราชดำริ 

18 11,488,870.00 10,998,954.00 489,916.00 2.56 

2 ด้านการพัฒนาการศึกษา 80 325,927,208.68 307,356,841.48 18,570,367.20 71.54 
3 ด้านการพัฒนาการเกษตร 5 5,372,280.00 2,020,533.00 3,351,747.00 0.47 
4 ด้านการพัฒนาสังคม 32 39,621,230.00 37,699,050.20 1,922,179.80 8.77 
5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 13 13,590,000.00 12,128,309.00 1,461,691.00 2.82 
6 ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 
83 43,953,900.00 43,173,500.00 780,400.00 10.05 

7 ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และ
กีฬา 

7 8,300,000.00 7,434,542.00 865,458.00 1.73 

8 ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

9 5,173,208.00 2,791,044.50 2,382,163.50 0.65 

9 ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน 

3 4,861,200.00 3,426,908.20 1,434,291.80 0.80 

10 ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5 5,560,000.00 2,624,465.00 2,935,535.00 0.61 

รวม 255 463,847,896.68 429,654,147.38 34,193,749.30 100 

 ผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไม่รวมการกันเงินหรือ
ก่อหนี ้ผูกพัน) ณ วันที ่  30  กันยายน  2565 ได้ดำเนินการทั ้งสิ ้น 255 โครงการ จากงบประมาณที่ตั ้งไว้  
463,847,896.68  บาท  เบ ิกจ ่ายงบประมาณ จำนวน 429,654,147.38 บาท งบประมาณคงเหลือ  
34,193,749.30 บาท  ดำเนินการคิดเป็นร้อยละ  92.63  ของงบประมาณทั้งหมด  โดยยุทธศาสตร์ที่มีผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณมากท่ีสุดและรองลงมา คือ ด้านการพัฒนาการศึกษา  รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  และด้านการพัฒนาสังคม   
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แผนภูมิ แสดงร้อยละผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
ประจำปี พ.ศ.2565   แยกเป็นรายยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 

1.ด้ำนกำรสำนต่อแนวทำง
พระรำชด ำริ เบิกจ่ำย 

10,998,954 บำท (2.56%)

2.ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
เบิกจ่ำย 307,356,841.48 บำท

(71.54%)

3.ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตร
เบิกจ่ำย 2,020,991.00 บำท

(0.47%)

4.ด้ำนกำรพัฒนำสังคม
เบิกจ่ำย 37,699,050.20 บำท

(8.77%)

5.ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข
เบิกจ่ำย 12,128,309 บำท

(2.82%)

6.ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พืน้ฐำน เบิกจ่ำย 43,173,500

บำท (10.05%)

7.ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว
ศำสนำ วัฒนธรรม ประเพณี และ
กีฬำ เบิกจ่ำย 7,434,542 บำท 

(1.75%)

8.ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
บ้ำนเมืองที่ดี เบิกจ่ำย

2,791,044.50 บำท (0.65%)

9.ด้ำนกำรรักษำควำม
ปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน
เบิกจ่ำย 3,426,908.20 บำท

(0.80%)

10.ด้ำนกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม เบิกจ่ำย 

2,624,465 บำท (0.61%)
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1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่1 : ด้านการสานตอ่แนวทางพระราชดำริ 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 
1 โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชน ด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

พระราชดำริ อำเภอปากช่อง 
1,000,000.00 878,600.00 

2 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ช ุมชนท ่องเท ี ่ยว OTOP นว ัตว ิถ ีประชาชนท ั ่วไป อำเภอเม ือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

354,050.00 353,850.00 

3 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
อำเภอปักธงชัย   จังหวัดนครราชสีมา 

1,500,000.00 1,398,578.00 

4 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
อำเภอบัวใหญ่   จังหวัดนครราชสีมา 

1,700,000.00 1,511,470.00 

5 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
อำเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา 

540,000.00 506,260.00 

6 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 964,820.00 964,196.00 
7 ขุดลอกคลองตามูลบ้านโนนแดง หมู่ที่ 16 ตําบลพลับพลา เชื่อม บ้าน

ปรางค์ใหม่พัฒนา หมู ่ที ่ 15 ตําบลโชคชัย อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา 

500,000.00 480,000.00 

8 ขุดลอกคลองธรรมชาติ บ้านมะค่าคุก หมู่ที่ 1 ตําบลบึงปรือ  เชื่อมต่อ 
บ ้ านห ้วยทราย  หม ู ่ท ี ่  7  ต ํ าบลหนองแวง อ ํ า เภอด ่านข ุนทด                          
จังหวัดนครราชสีมา 

500,000.00 
 
 

500,000.00 

9 ขุดลอกคลองลำยายชี บ้านเกาะแหลม บ้านสะพานเลียบบ้านบึงปรือ  
หมู่ที่ 3-6-7  ตําบลบึงปรือ (เชื่อมต่อ บ้านท่าวังศาล หมู่ที่ 15 ตําบล
หนองแวง อําเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา) 

500,000.00 492,000.00 

10 ขุดลอกลําห้วยเจียบ ช่วง หมู่ที่ 12 ชุมชนโนนเขว้า เขตเทศบาลตําบล
โนนแดง เชื่อมต่อเขต อบต.โนนแดง ตําบลโนนแดง อําเภอโนนแดง  
จังหวัดนครราชสีมา 

930,000.00 930,000.00 

11 ขุดคลองใหม่บ้านหนองนมนาง หมู่ที ่ 8 ตําบลตะคุ อําเภอปักธงชัย  
เชื่อม บ้านหนองพยอม อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

500,000.00 500,000.00 

12 ขุดลอกคลองลําซอตลอดทั้งสาย จากตําบลตะคุ เชื่อม ตําบลเมืองปัก 
อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

500,000.00 500,000.00 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 
13 ขุดลอกคลองลําจักโพง บ้านโนนแหน หมู่ที่ 3 ตําบลหนองแวง อําเภอ

เทพารักษ์ เชื่อม บ้านวังโป่ง หมู่ที่ 6 ตําบลบ้านเก่า อําเภอด่านขุนทด               
จังหวัดนครราชสีมา 

500,000.00 492,000.00 

14 ขุดลอกคลองธรรมชาติ พร้อมก่อสร้างทํานบดินกั้นน้ำบ้านคลองทราย  
หมู่ที ่ 8 ตําบลวังน้ำเขียว ถึง บ้านยุบพัฒนา หมู่ที ่ 11 ตําบลวังหมี   
อําเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

500,000.00 492,000.00 

15 ขุดลอกลําห้วยโกรกขี้หนูตอนบน บ้านโนนประดู่  หมู่ที่ 1 ตําบลพะงาด 
เชื่อมต่อ ตําบลเมืองเกษตร อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 

500,000.00 500,000.00 

16 ขุดลอกลําห้วย บ้านมะเกลือ หมู ่ที่  6 ตําบลพะงาด อําเภอขาม
สะแกแสง เชื่อม ตําบลถนนโพธิ์ อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

500,000.00 500,000.00 

17 ขุดลอกลําห้วยยาง บ้านเมืองคง หมู่ที ่ 2 ตําบลคูขาด เชื่อมต่อเขต
ตําบลเมืองคง 

500,000.00 500,000.00 

18 ขุดลอกลําห้วยชัยสมร บ้านคูขาด หมู่ที่ 3 ตําบลคูขาด เชื่อมต่อเขต
ตําบลเมืองคง 

500,000.00 500,000.00 

รวม 11,488,870.00 10,998,954.00 
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2. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่2 : ด้านการพัฒนาการศึกษา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 
1 จัดงานวันครู 1,000,000.00 709,827.00 
2 ธรรมะศึกษา 300,000.00 295,111.00 
3 พัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานใน

องค์กร 
582,800.00 337,674.80 

4 พัฒนาศักยภาพครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษา 

7,271,000.00 945,965.00 

5 ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือ
นักเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

5,000,000.00 3,349,944.00 

6 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และข้อสอบ
กลางของโรงเร ียนส ั งก ัดองค ์การบร ิหารส ่วนจ ั งหวัด
นครราชสีมา 

700,000.00 636,152.00 

7 งานมหกรรมการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัด องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

1,200,000.00 1,064,156.00 

8 งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  ระดับภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

950,000.00 938,049.00 

9 งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 1,300,000.00 1,298,360.00 
10 อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตัดสินกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา นักเรียนและ

บุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
200,000.00 148,410.00 

11 แข่งขันกีฬานักเรียน โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 

1,950,000.00 1,898,083.00 

12 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ส่งเสริมและ
พัฒนากีฬา) 

1,700,300.00 499,500.00 

13 พัฒนาห้องสมุดเพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่าน 200,000.00 188,740.00 
14 โครงการแข่งขันกีฬา E-Sport องค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา 
1,000,000.00 969,950.00 

15 ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน โรงเรียนปากช่อง พิทยาคม 499,000.00 492,000.00 
16 ปรับปรุงอาคารหอประชุม 100/27 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม 500,000.00 467,000.00 
17 ปูกระเบื้องอาคาร โรงเรียนปากช่อง 2 471,200.00 467,000.00 
18 ปรับปรุงอาคารหอประชุม 100/27 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 500,000.00 493,000.00 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 
19 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพ

การจัดการศึกษา โรงเรียนกฤษณาวิทยา 
2,196,600.00 1,896,797.00 

20 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา 

1,981,412.00 1,929,263.00 

21 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา โรงเรียนกุดจิกวิทยา 

4,601,000.00 
. 

4,160,263.00 

22 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา  โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม 

3,043,746.00 3,043,746.00 

23 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษาโรงเรียนครบุรี 

12,186,288.00 12,186,288.00 

24 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา โรงเรียนคลองไผ่วิทยา 

2,553,200.00 2,495,126.00 

25 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม 

3,888,100.00 3,781,866.00 

26 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม 

3,403,468.00 3,392,163.00 

27 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา โรงเรียนช่องแมววิทยาคม 

4,130,900.00 4,092,891.00 

28 ส น ั บ ส น ุ น ค ่ า ใ ช ้ จ ่ า ย ใ น ก า ร บ ร ิ ห า ร ส ถ า น ศ ึ ก ษ า                     
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม 

2,628,857.00 2,628,857.00 

29 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา 

6,551,400.00 6,457,753.00 

30 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม 

3,895,400.00 3,629,139.00 

31 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพ
การจ ัดการศ ึกษา โรงเร ียนเตร ียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
นครราชสีมา 

10,854,517.00 10,854,517.00 

32 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา โรงเรียนโตนดพิทยาคม 

2,593,000.00 2,556,054.00 

33 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม 

2,623,300.00 2,580,644.00 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 
34 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ

จัดการศึกษา โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม 
3,539,911.00 3,528,976.00 

35 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 

12,456,600.00 12,370,947.00 

36 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 

3,448,884.00 3,424,694.00 

37 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนบัวลาย 

3,487,200.00 1,399,677.00 

38 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนบัวใหญ่ 

16,988,725.00 16,988,725.00 

39 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม 

3,635,583.00 3,590,455.00 

40 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม 

3,319,610.00 3,319,610.00 

41 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนประทาย 

21,080,288.00 21,088,288.00 

42 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา 

4,814,500.00 4,571,699.00 

43 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนปราสาทพิทยาคม 

3,816,100.00 3,643,897.00 

44 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนปากช่อง 2 

7,306,129.00 7,306,129.00 

45 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 

4,659,300.00 4,491,987.00 

46 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนพระทองคำวิทยา 

5,651,245.00 5,651,245.00 

47 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนมะค่าวิทยา 

3,505,100.00 3,312,455.00 

48 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนมัธยมบึงปรือ 

1,860,231.00 1,860,231.00 

49 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา 

2,020,020.00 2,017,464.00 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 
50 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ

จัดการศึกษา โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ 
3,924,500.00 3,347,755.00 

51 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม 

3,719,159.00 3,282,182.00 

52 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนเมืองยางศึกษา 

5,046,832.00 5,046,832.00 

53 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม 

4,849,200.00 4,818,356.00 

54 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม 

6,713,915.00 6,713,915.00 

55 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม 

2,146,800.00 2,011,040.00 

56 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 

2,955,400.00 2,875,850.00 

57 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนวังรางพิทยาคม 

3,635,346.00 3,616,809.00 

58 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนวังหมีพิทยาคม 

2,347,000.00 1,997,119.00 

59 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนวัดประชานิมิตร 

5,265,500.00 5,122,096.00 

60 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนสองครพิทยาคม 

2,536,532.00 2,536,532.00 

61 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา พัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา 

5,405,774.00 5,405,774.00 

62 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม 

5,184,700.00 4,417,979.00 

63 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 

19,817,541.00 19,817,541.00 

64 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร 

2,687,300.00 2,602,836.00 

65 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนสีคิ้ว หนองหญ้าขาว 

3,057,045.00 3,057,045.00 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 
66 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ

จัดการศึกษา โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา 
3,350,322.00 3,350,322.00 

67 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนสูงเนิน 

14,556,316.00 14,556,316.00 

68 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 

2,445,900.00 1,982,661.00 

69 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 

5,172,800.00 5,158,427.00 

70 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 

3,010,200.00 2,961,290.00 

71 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม 

3,379,000.00 3,339,687.00 

72 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 

4,835,900.00 4,438,396.00 

73 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ 

3,250,200.00 3,075,279.00 

74 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา 

3,226,800.00 3,118,013.00 

75 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนหินดาดวิทยา 

3,888,100.00 3,783,809.00 

76 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา 

3,328,804.00 3,328,804.00 

77 ติดตั้งและวางท่อประปา โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 487,479.00 487,479.00 
78 ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า เพิ่มเติม โรงเรียนสีคิ้ว " สวัสดิ์ผดุง

วิทยา" 
699,929.68 699,929.68 

79 จัดซื้อและติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street 
Light Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต้น โรงเรียน
คลองเมืองพิทยาคม 

479,000.00 479,000.00 

80 จัดซื้อและติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street 
Light Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต้น โรงเรียน
หนองขามพิทยาคม 

479,000.00 477,000.00 

รวม 325,927,208.68 307,356,841.48 
 



97 
 

3. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่3 : ด้านการพัฒนาการเกษตร 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 
1 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม 3,000,000.00 418,122.00 
2 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์พ้ืนบ้านและหรือสัตว์เศรษฐกิจ 200,000.00 194,244.00 
3 โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้นำชุมชนด้านการเกษตร 959,560.00 950,906.00 
4 โครงการส่งเสริมไม้ผลหรือพืชเศรษฐกิจใหม่  เพ่ือความยั่งยืน

ของเศรษฐกิจฐานราก 
142,720.00 142,719.00 

5 โครงการส ่งเสร ิมและแก ้ไชป ัญหาการประกอบอาชีพ
ประชาชน 

1,070,000.00 314,542.00 

รวม 5,372,280.00 2,020,533.00 
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4. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่4 : ด้านการพัฒนาสังคม 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 
1 โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติของ

ชุมชน อำเภอประทาย 
1,200,000.00 1,200,000.00 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนอำเภอห้วยแถลง ตามรอยพ่ออยู่อย่าง
พอเพียง 

1,697,630.00 1,672,650.00 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติของ
ชุมชน   อำเภอบ้านเหลื่อม 

1,700,000.00 1,584,450.00 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติของ
ชุมชน  อำเภอขามสะแกแสง 

1,458,000.00 1,455,800.00 

5 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์
พระราชาสู่การปฏิบัติของชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา 

1,145,600.00 1,057,150.00 

6 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 300,000.00 157,506.00 
7 โครงการอบรมการนวดบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่

อยู่ในภาวะพึ่งพิง 
320,000.00 294,561.00 

8 โครงการการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีติ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

200,000.00 176,700.00 

9 โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการพัฒนา กายอุปกรณ์เครื่องช่วย
สำหรับคนพิการ 

200,000.00 174,451.00 

10 โครงการจัดงานถนนเดิ่น ศิลป์ กิน เที่ยว 300,000.00 296,000.00 
11 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมอำเภอปักธงชัย จังหวัด

นครราชสีมา 
1,000,000.00  947,449.00 

12 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ ใหม่ (Startups) 450,000.00 163,900.00 
13 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม อำเภอเมืองนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา 
300,000.00 292,449.00 

14 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุอำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 500,000.00 474,115.00 
15 โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัวอบอุ่น 300,000.00 206,490.00 
16 โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีและประชาชนทั่วไป เพื่อพัฒนาอาชีพ 

สร้างรายได้ 
300,000.00 189,540.00 

17 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในพื้นที่อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 2,000,000.00 1,662,024.20 
18 เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 200,000.00 22,000.00 

 

 



99 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 
19 เงินสมทบเข้ากองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา 10,000,000.00 10,000,000.00 
20 โครงการวันลอยกระทง 20,000.00 5,200.00 
21 โครงการวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 20,000.00 3,000.00 
22 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและทัศนศึกษา 100,000.00 18,600.00 
23 โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงอายุ 30,000.00 23,400.00 
24 โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ 60,000.00 28,700.00 
25 โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชราบ้าน

ธรรมปกรณ์โพธิ ์กลาง(โครงการเพิ ่มศักยภาพบุคลากรสถาน
สงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง) 

300,000.00 296,322.00 

26 โครงการก่อสร้างบ้านพักสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์
โพธิ์กลางและวัดม่วง 

15,000,000.00 15,000,000.00 

27 โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชราบ้าน
ธรรมปกรณ์วัดม่วง (โครงการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรสถานสงเคราะห์
คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง) 

300,000.00 188,383.00 

28 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมวันสำคัญและประเพณี จัดงานวัน
ลอยกระทง 

20,000.00 4,900.00 

29 โครงการจัดงานประเพณีวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 20,000.00 2,910.00 
30 โครงการพัฒนาสุขภาวะเพ่ือผู้สูงอายุ 100,000.00 21,600.00 
31 โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงอายุ 30,000.00 28,800.00 
32 โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ 50,000.00 50,000.00 

รวม 39,621,230.00 37,699,050.20 
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5. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่5 : ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 
1 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพและภาคีเครือข่ายสุขภาพ 1,801,000.00 1,328,700.00 
2 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์ และปัญหาการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น 
700,000.00 671,735.00 

3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ 

600,000.00 506,100.00 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพเพื่อการดูแลสุขภาพแบบ
องค์รวมในชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 

769,000.00 737,815.00 

5 โครงการการดูแลสุขภาพองค์รวมจังหวัดนครราชสีมา 770,000.00 645,625.00 
6 โครงการส่งเสริมคนโคราชสุขภาพดี ทุกช่วงวัย ด้วยหลัก 3อ. อาหาร

ดี อารมณ์ดี และออกกำลังกายดี 
660,000.00 525,775.00 

7 โครงการศึกษาดูงานเพื ่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพภาคี
เครือข่ายด้านสุขภาพและประชาชน 

1,000,000.00 998,570.00 

8 โครงการศึกษาดูงานเพื ่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพภาคี
เครือข่ายด้านสุขภาพและประชาชน อำเภอเมืองนครราชสีมา 

1,920,000.00 1,865,950.00 

9 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ ภาคีเครือข่าย ด้านสุขภาพ 
และประชาชน อำเภอขามสะแกแสง 

460,000.00 400,880.00 

10 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัสดุเคมีภัณฑ์และอื่นๆ ในการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ตามโครงการส่งเสริม สนับสนุนการ
ดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

2,500,000.00 2,188,834.00 

11 โครงการศึกษาดูงานเพื ่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพภาคี
เครือข่ายด้านสุขภาพและประชาชน อำเภอโนนสูง 

1,350,000.00 1,338,350.00 

12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำ ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

400,000.00 319,785.00 

13 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจสถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  นวมินทราชินี และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

660,000.00 600,190.00 

รวม 13,590,000.00 12,128,309.00 
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6. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่6 : ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 
1 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโคกแฝกเชื่อมต่อเขตเทศบาล (ป่าสัก)  หมู่

ที ่ 5 บ้านโคกแฝก  ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา 

2,400,000.00 2,400,000.00 

2 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายบ้านหนองสะแก หมู่ที่ 
5 สายวัดป่า ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา                    
ถึง บ้านบึงอ้อ  หมู ่ที ่ 1 ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา 

500,000.00 496,000.00 

3 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านพันดุงพัฒนา หมู่ที่ 
7 ตําบลพันดุง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ถึง บ้านหนอง
กระโดน หมู่ที่ 5 ตําบลบึงอ้อ อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

500,000.00 495,000.00 

4 ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้าน
คูเมือง หมู่ที่ 2 ตําบลเมืองเกษตร  ถึง บ้านงิ้ว ตําบลโนนเมือง อําเภอ
ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 

1,000,000.00 890,000.00 
 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านด่านช้าง  หมู่ที่ 6 ตําบลขาม
สะแกแสง เช ื ่อม บ ้านเหน ือ หม ู ่ท ี ่  1 ต ําบลเม ืองนาท อ ําเภอ             
ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 

500,000.00 495,000.00 

6 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 9 สายจากลานธรรม 
ตําบลหนองบัว อําเภอคง เชื ่อมเขต ตําบลโคกกระเบื ้อง อําเภอ       
บ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 

500,000.00 499,500.00 

7 ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนกลาง หมู ่ที ่ 3  ตําบลหนองมะนาว 
อําเภอคง สายจากบ้านดอนกลาง –  เขตตําบลโนนทองหลาง อําเภอ
บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

500,000.00 497,500.00 

8 ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนกรูด หมู่ที่ 1 ตําบลแชะ เชื่อมบ้าน 
อรพิมพ์ หมู่ที่ 1 ตําบลอรพิมพ์ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

500,000.00 493,000.00 

9 ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองมะค่า (สายดง) หมู่ที ่ 9 ตําบลแชะ 
อําเภอครบุรี เชื่อม หมู่ที่ 11 บ้านดะแลง ตําบลทุ่งอรุณ อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 

500,000.00 493,000.00 

10 ซ่อมสร้างถนนหินคลุก สายหนองโก บ้านโคกกรวด หมู ่ที ่ 8 ตําบล
เฉลียง เชื่อม ตําบลมาบตะโกเอน อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

500,000.00 493,000.00 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 
11 ซ่อมสร้างถนนหินคลุก สายเลียบคลองลําแชะ จากสะพานท่ากลางบ้าน

เฉลียงใหญ่หมู่ที ่ 1 ตําบลเฉลียง เชื่อมต่อเขตติดต่อ ตําบลบ้านใหม่ 
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

500,000.00 493,000.00 

12 ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายพุทธวณสถานจาก บ้านโคกวังวน 
หมู่ที่ 4 ตําบลหนองยาง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ เชื่อม บ้านงิ้ว หมู่ที่ 6 
ตําบลท่าจะหลุง อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

500,000.00 493,000.00 

13 ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายหนองจอก จากบ้านโสง หมู่ที ่ 6 
ตําบลหนองยาง เชื่อม บ้านโนนไม้แดงเหนือ หมู่ที่ 16 ตําบลท่าช้าง 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

500,000.00 493,000.00 

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 4 ตําบลโนนรัง-
บ ้านโนนซาด หม ู ่ท ี ่  18 ต ําบลท่าลาด อ ําเภอช ุมพวง จ ังหวัด
นครราชสีมา 

498,000.00 484,000.00 

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางแยกทางหลวง 2223 บ้านภูดิน
ทอง หมู่ที ่ 15 ตําบลโนนรัง-บ้านพันธ์เจริญ หมู่ที ่ 12 ตําบลชุมพวง 
อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 

498,000.00 482,000.00 

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกโคกพลวงบน หมู่ที่ 12 ตําบล
ละลมใหม่พัฒนา อําเภอโชคชัย เชื่อม บ้านโคกลอย หมู่ที ่ 9 ตําบล
แหลมทอง อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

500,000.00 492,000.00 

17 ก่อสร้างถนนหินคลุก สายกั้นเขต บ้านโนนเพชร หมู่ที่ 6 ตําบลท่าเยี่ยม 
เชื่อม ตําบลละลมใหม่พัฒนา อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

400,000.00 397,000.00 

18 ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายบ้านหลุ ่ง หมู ่ที ่ 10  ตําบลบ้านแปรง 
เชื ่อมกับบ้านกระชาว ตําบลกุดพิมาน อําเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา 

500,000.00 448,000.00 

19 ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนเต็ง หมู ่ที ่ 2 ตําบลโนนเมืองพัฒนา 
อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ถึงบ้านหนองแดง ตําบล    
หนองไทร อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

500,000.00 448,000.00 

20 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนยาวน้อย หมู่ที ่ 6 ตําบลวังหิน อําเภอ    
โนนแดง เชื่อมอําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

490,000.00 484,000.00 

21 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายมานะ บ้านแก หมู่ที่ 3 ตําบลวังหิน อําเภอ
โนนแดง เชื่อมบ้านสีดา ตําบลสีดา อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

490,000.00 484,000.00 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 
22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนํ ้าใส หมู ่ที ่ 5 ตําบล    

บ้านวัง เชื่อมบ้านคูเมือง หมู่ที่ 3 ตําบลบัลลังก์ อําเภอโนน ไทย จังหวัด
นครราชสีมา 

500,000.00 493,000.00 

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งหนองแหวน หมู ่ที ่ 6 
ตําบลมะค่า อําเภอโนนไทย - บ้านใหม่ หมู่ที่ 12 ตําบลโนนไทย อําเภอ
โนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 

500,000.00 493,000.00 

24 ก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบเหมืองมาบจาน (บ้านขาม หมู่ที่ 9 - บ้าน
โตนด หมู่ที่ 6) ตําบลโตนด เชื่อมต่อเขต บ้านโนนกระถิน หมู่ที่ 6 ตําบล
ลํามูล อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

500,000.00 492,000.00 

25 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพราม หมู่ที่ 4 ตําบลใหม่ เชื่อม
เขตเทศบาลตําบลโนนสูง บ้านโนนหมัน ตําบลโนนสูง อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา 

500,000.00 492,000.00 

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านโนนกระถิน หมู่ที่ 10 
ตําบลขามเฒ่า อําเภอโนนสูง เชื ่อม บ้านหนุก หมู ่ที ่ 4 ตําบลขาม
สะแกแสง อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 

500,000.00 492,000.00 

27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหนองพลอง หมู่ที ่ 4 
ตําบลขามเฒ่า อําเภอโนนสูง เชื่อม บ้านนามาบ หมู่ที ่ 5 ตําบลขาม
สะแกแสง  อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 

500,000.00 493,000.00 

28 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขามป้อม หมู่ที ่ 3 ตําบล    
บัวลาย - บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 4 ตําบลโนนจาน อําเภอบัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา 

500,000.00 495,000.00 

29 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบกุง หมู่ที่ 10 ตําบลโนนจาน 
อําเภอบัวลาย - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 8 ตําบลขุนทอง อําเภอบัวใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา 

500,000.00 493,000.00 

30 ก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านไร่ หมู่ที่ 6 ตําบลโนนทองหลาง อําเภอ
บัวใหญ่ ถ ึง บ ้านเก ่าค ้อ ต ําบลหนองมะนาว อําเภอคง จ ังหวัด
นครราชสีมา 

500,000.00 495,000.00 

31 ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านหัวหนอง บ้านโนนติ้ว (สายเก่า) บ้าน   
สระครก หมู่ที่ 10 ตําบลบัวใหญ่ เชื่อมตําบลเสมา ใหญ่อําเภอบัวใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา 

500,000.00 495,000.00 
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ลำดับ
ที ่
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ผลการเบิกจ่าย
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32 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนทองหลางหมู่ที่ 4 ตําบล

วังโพธิ์ อําเภอบ้านเหลื ่อม เชื่อม บ้านตะโกน้อย ตําบลบ้านปรางค์ 
อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา (โดยประชาคม ม.4) 

500,000.00 492,000.00 

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยชงโค  หมู่ที่ 1 ตําบลวังโพธิ์ 
เช ื ่อมบ้านโนนตาลเสี ้ยน หมู ่ท ี ่  12 ตําบลโคกกระเบื ้อง อําเภอ          
บ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา (โดยประชาคม หมู่ที่ 1) 

499,000.00 492,000.00 

34 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยชงโค หมู่ที ่ 1 ตําบล    
ว ังโพธ ิ ์ เช ื ่อมบ้านโนนสมบูรณ์ หมู ่ท ี ่  9 ต ําบลช่อระกา อําเภอ            
บ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา (โดยประชาคม หมู่ที่ 1) 

500,000.00 490,000.00 

35 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองลาด หมู่ที ่ 6 ตําบล
กระทุ่มราย เชื่อม บ้านเตยกระโตน หมู่ที่ 1 เขตเทศบาลตําบลประทาย 
อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

500,000.00 492,000.00 

36 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางวัดหันเตย ตําบลประทาย – 
เชื ่อมต่อบ้านธรรมจักร ตําบลตลาดไทร อําเภอประทาย  จังหวัด
นครราชสีมา 

500,000.00 493,000.00 

37 ก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบคลองโนนสําโรง หมู่ที่ 4 - บ้านโนนสําโรง 
หมู ่ที ่ 3 ตําบลลํานางแก้ว   (เขตภูหลวงบ้านลํา ประโคน ฝั ่งขวา)                 
อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

500,000.00 495,000.00 

38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนคอนกรีต เดิมหน้าบ้านผู้ใหญ่
หมู่ที่ 14 บ้านหนองไม้แดง ตําบลพญาเย็น เชื่อม ต่อบ้านถํ้าเต่า หมู่ที่ 
15 ตําบลกลางดง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

488,900.00 482,000.00 

39 ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยสันติสุข - หนองย่างเสือ หมู่ที่ 12 บ้านอ่าง
หิน ตําบลพญาเย็น อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมต่อบ้าน
ปางหัวช้าง ตําบลหนองย่างเสือ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

500,000.00 493,000.00 

40 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านหนองกก หมู่ที ่ 5 ตําบล    
หนองหอย อําเภอพระทองคํา เชื่อม บ้านหนองดุม หมู่ที่ 7 ตําบลมะค่า 
อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

496,000.00 433,000.00 

41 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านทํานบพัฒนาใต้ หมู่ที่ 12 ตําบล
ห น อ ง ห อย  เ ช ื ่ อ ม  บ ้ า น ม า บ ค ่ า ย  ห ม ู ่ ท ี ่  6  ต ํ า บ ล ท ั พ รั้ ง                         
อําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา 

497,000.00 434,000.00 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 
42 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านวังหิน หมู่ที่ 5 ตําบล

บ้านโพธิ ์ เชื ่อมต่อตําบลตลาด อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา 

499,000.00 497,000.00 

43 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านไทรงาม หมู่ที่ 7 ตําบลระเริง อําเภอ
วังน้ำเขียว เช ื ่อมเขต ตําบลคลองม่วง อําเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา 

500,000.00 493,000.00 

44 ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดงบัง หมู่ที่ 6 ตําบลห้วยยาง เชื่อมลาดยาง
สาย 2245 (ตะโก-โคกสี) ตําบลบึงพะไล อําเภอแก้งสนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา 

500,000.00 495,000.00 

45 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนนเพชร หมู่ที่ 3 ตําบลละหานปลาค้าว - 
บ้านโนนละกอ หมู่ที่ 1 ตําบลกระเบื้องนอก อําเภอเมืองยาง จังหวัด
นครราชสีมา 

500,000.00 492,000.00 

46 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนนสมบูรณ์หมู่ที ่ 7 ถึง บ้านปลักแรต 
ตําบลดอนมัน อําเภอประทาย สําหรับบ้านโนนสมบูรณ์หมู่ที่ 7 ตําบล
ละหานปลาค้าว อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 

500,000.00 492,000.00 

47 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านยางงามพัฒนา หมู่ที่ 20 ตําบลวังหมี เชื่อม 
บ้านวังขอน ตําบลระเริง อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

500,000.00 495,000.00 

48 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนนกเขา หมู่ที่ 5 ตําบลกุดน้อย เชื่อมบ้าน
นาหนอง ตําบลบ้านหัน อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

500,000.00 493,000.00 

49 ก่อสร้างถนน คสล. สายทางเชื่อมระหว่างบ้านหนองรี หมู่ที่ 3 (ซ.ฟาร์ม
ไก่) ตําบลสีคิ้ว เชื่อมบ้านกุดเต่างับ หมู่ที่ 3 ตําบลกุดน้อย อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา 

500,000.00 493,000.00 

50 ก่อสร้างถนนหินคลุก สาย ทช.นม.3044 บ้านหนองไทร หมู่ที่ 5 ตําบล
วังโรงใหญ่เชื ่อม แยก ทช.นม.4059 บ้านโคกเพชร หมู ่ที ่ 4 ตําบล
กฤษณา อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

500,000.00 488,000.00 

51 ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 3 ตําบลวังโรงใหญ่ อําเภอสี
คิ ้ว เชื ่อมบ้านค่ายทะยิง หมู ่ที ่ 6 ตําบลหินดาด อําเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา 

500,000.00 482,000.00 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
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ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 
52 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตําบล สายที่สาธารณะ

บ่อไก่แก้ว บ้านดอนโก่ย หมู่ที่ 10 ตําบลสีดา เชื่อม ทางบ้านหัวตะโมน 
หมู่ที่ 7 ตําบลสามเมือง อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

500,000.00 492,000.00 

53 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านบ่อลิง หมู่ที่ 10 ตําบล
โนนสมบูรณ์ เชื่อมบ้านหนองหลักศิลา หมู่ที่ 5 ตําบลเสิงสาง อําเภอ  
เสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 

500,000.00 490,000.00 

54 ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองลูกควาย หมู่ที ่ 5 ตําบลแหลมทอง 
อําเภอหนองบุญมาก เชื่อมตําบลละลมใหม่พัฒนา อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 

500,000.00 495,000.00 

55 ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองชงโค หมู่ที ่ 11 ตําบลหนองหัวแรต 
จากบริเวณไร่นายสนั่น กรวยสวัสดิ์ เชื ่อมตําบลหนองไม้ไผ่ อําเภอ
หนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

500,000.00 495,000.00 

56 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหลุ่งประดู่พัฒนา หมู่ที่ 
11 ตําบลหลุ่งประดู่ เชื่อมบ้านโนนสําราญ หมู่ที่ 9 ตําบลเมืองพลับพลา 
อําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

499,000.00 492,000.00 

57 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน 226 โรงไฟฟ้าย่อย บ้านสระ
ทอง หมู่ที่ 7 ตําบลทับสวาย เชื่อมต่อถึงวัดโนนสําราญ บ้านโนนสําราญ 
หมู่ที่ 9 ตําบลเมืองพลับพลา อําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

500,000.00 490,000.00 

58 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านโคกรักษ์ - บ้านโคกซาด 
ตําบลหลุ่งตะเคียน - บ้านกู่ศิลาขันธ์ หมู่ที่ 4 ตําบล หลุ่งประดู่ อําเภอ
ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

500,000.00 493,000.00 

59 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทับสวายพัฒนา หมู่ที่ 2 ตําบล
ทับสวาย บริเวณถนนสาย 226 ถึงทางรถไฟ บ้านหนองโสน หมู่ที่ 4 
ตําบลห้วยแถลง อําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

500,000.00 495,000.00 

60 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสี่แยกเริงสะแก บ้านหนองหว้า 
หมู่ที่ 6 ตําบลโพนทอง อําเภอสีดา เชื่อมบ้านเขว้า ตําบลกระทุ่มราย 
อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

500,000.00 495,500.00 

61 เพิ ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) ถนนสาย อบจ.นม.21301 บ.คลองยาง – บ.คลองม่วง อ.ปาก
ช่อง จ.นครราชสีมา 

479,000.00 475,000.00 
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ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
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62 เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 

ถนนสาย อบจ.นม.21109 หนองไทร – วังไทร อ.ปากช่อง  
จ.นครราชสีมา 

479,000.00 475,000.00 

63 เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม.15204 บ .หนองปร ือ  – บ.ดงใหญ ่  อ .พ ิมาย                    
จ.นครราชสีมา 

479,000.00 477,000.00 

64 เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม.15310 บ.ตําแย – บ.วัด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

479,000.00 477,000.00 

65 เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม.15307 บ.วังหิน - บ.ทองหลาง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

479,000.00 477,000.00 

66 เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม.15205 สายเมนที่ 5 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

479,000.00 477,000.00 

67 เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม.15103 สายเมนที่ 1 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

479,000.00 477,000.00 

68 เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม.15101 สายเมนที่ 3 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

479,000.00 477,000.00 

69 เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม.15102 สายเมนที่ 4 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

479,000.00 477,000.00 

70 เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม.15206 บ.เม ืองท ี  -  บ.ธารละหลอด อ.พ ิมาย                  
จ.นครราชสีมา 

479,000.00 477,000.00 

71 เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม.21206 บ.บ ุ ่ ง เตย – บ.สระน ้ำ ใส อ.ปากช ่อง                   
จ.นครราชสีมา 

479,000.00 475,000.00 

72 เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม.21111 บ.นา – บ.ขนงพระ เหน ือ อ.ปากช ่อง                
จ.นครราชสีมา 

479,000.00 475,000.00 

73 เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม.12204 หนองหญ้าปล้อง - บ.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่          
จ.นครราชสีมา 

479,000.00 477,000.00 

74 เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม.21102 บ.ซับสวอง – บ.ไร่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

479,000.00 475,000.00 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 
75 เพิ ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 

Cell) ถนนสาย อบจ.นม.21103 เขาจันทร์หอม – บ.บุ่งเตย อ.ปากช่อง 
จ.นครราชสีมา 

479,000.00 475,000.00 

76 เพิ ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) ถนนสาย อบจ.นม.12202 บ.ดอนคนทา – บ.หนองหว้า           
อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 

479,000.00 477,000.00 

77 เพิ ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) ถนนสาย อบจ.นม.01211 บ.หนองไทร - บ.โกรกเดือนห้า         
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

479,000.00 476,000.00 

78 เพิ ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) ถนนสาย อบจ.นม.21205 บ.ขนงพระกลาง - บ.โป่งกระสัง      
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

479,000.00 475,000.00 

79 เพิ ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) ถนนสาย อบจ.นม.21104 ร.ร.นิคมชล ฯ – ซับเศรษฐี อ.ปาก
ช่อง จ.นครราชสีมา 

479,000.00 475,000.00 

80 เพิ ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) ถนนสาย อบจ.นม.18009 สายย ุทธศาสตร ์  บ.ก ุดจ ิก –             
บ.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

479,000.00 476,000.00 

81 เพิ ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) ถนนสาย อบจ.นม.06201 บ.หินโคน - บ.หนองขาม อ.จักราช   
จ.นครราชสีมา 

479,000.00 477,000.00 

82 เพิ ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์(LED Street Light Solar 
Cell) ถนนสาย อบจ.นม.06203 บ.โคกหนองโสน ม.2 ,3 อ.จักราช     
จ.นครราชสีมา 

479,000.00 477,000.00 

83 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทรทอง หมู่ที่ 7 (ซอยมะฮอก
กะนี) ตำบลวังน้ำเขียว ถึง บ้านคลองปลากั้ง หมู่ที ่ 16 ตำบลวังหมี 
อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

1,161,000.00 1,161,000.00 

รวม 43,953,900.00 43,173,500.00 
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7. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่7 : ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา  วฒันธรรมประเพณี  
และกีฬา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 
1 โครงการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย  1,000,000.00 440,000.00 
2 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “โคราชเที่ยวได้ทุกเดือน” 500,000.00 371,000.00 
3 โครงการศิลปะและอาหารโคราช (Art and food KORAT) 2,000,000.00 1,894,300.00 
4 โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ของเยาวชน “โคราชมหานคร

แห่งบรรพชีวินของโลก” (Korat Young Ambassador)    
500,000.00 437,315.00 

5 ส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์งานวัฒนธรรม ประเพณี 
วันสำคัญต่าง ๆ ของอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา 

2,000,000.00 1,993,000.00 

6 จัดงาน "ประเพณีกินเข่าค่ำของดีเมืองสูงเนิน  อำเภอสูงเนิน" 1,300,000.00 1,300,000.00 
7 แข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับอำเภอ/ระดับ

จังหวัดในพ้ืนที่ 32 อำเภอ 
1,000,000.00 998,927.00 

รวม 8,300,000.00 7,434,542.00 
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8. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่8 : ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 
1 โครงการผลิตและเผยแพร่วารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา 
200,000.00 198,000.00 

2 ค่าประชาสัมพันธ์ผลงานและกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

500,000.00 81,060.00 

3 โครงการผลิตและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานและกิจกรรม
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ผ่านสื่อออนไลน์ 

500,000.00 154,000.00 

4 โครงการพัฒนารายได้และเพิ ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได ้

500,000.00 499,350.00 

5 โครงการอบรมสัมมนาผู้ประกอบการในการมีส่วนร่วมพัฒนา
ท้องถิ่น 

500,000.00 389,030.00 

6 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื ่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

692,500.00 370,600.00 

7 ค่าใช้จ่ายในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

250,000.00 210,812.50 

8 ค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา สัดส่วนระดับจังหวัด 

350,000.00 349,707.00 

9 โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการเชิงปฏิบัติการศึกษาดูงาน 
ด้านผังเมืองและที่เกี ่ยวข้อง เพื ่อพัฒนาท้องถิ ่นในจังหวัด
นครราชสีมา และรองรับภารกิจการถ่ายโอนงานด้านผังเมือง 

1,680,708.00 538,485.00 

รวม 5,173,208.00 2,791,044.50 
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9. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่9 : ด้านการรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรพัย์สิน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 
1 โครงการรณรงค์สนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยและลด

อุบัติเหตุทางท้องถนน 
2,000,000.00 1,641,408.20 

2 โครงการฝึกอบรมเรียนรู้อัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟในภาวะ
ฉ ุกเฉ ินโรงเร ียนในส ั งก ัดองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหวัด
นครราชสีมาจำนวน 58 แห่ง 

861,200.00 829,750.00 

3 โครงการอบรมเพิ่มทักษะการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แก่อาสาสมัครและผู้ประสบภัยพิบัติ 

2,000,000.00 955,750.00 

รวม 4,861,200.00 3,426,908.20 
 

10. ภายใต้ยุทธศาสตรท์ี่ 10 : ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่ตั้ง

ไว้ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 
1 โครงการรณรงค์สร้างจิตสํานึกในการลดปริมาณขยะและคัด

แยกขยะในโรงเร ียนส ังก ัดองค ์การบร ิหารส ่วนจ ั งหวัด
นครราชสีมา 

560,000.00 500,855.00 

2 โครงการโคราชเมืองสะอาด (Korat Green and Clean City) 800,000.00 747,575.00 
3 โครงการรณรงค์/ส่งเสริม/สนับสนุน/อบรม/ทัศนศึกษาดูงาน

และให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และภาคเอกชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ
สิ่งแวดล้อม 

1,000,000.00 818,395.00 

4 โครงการปลูกต้นไม้เพิ ่มพื ้นที ่ส ีเขียวเพื ่อการอนุรักษ์พื ้นฟู
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2,400,000.00 255,500.00 

5 โครงการส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื ้นฟูและ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแหล่งนํ้า ลุ่มนํ้าลําคลองและ
ป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

800,000.00 302,140.00 

รวม 5,560,000.00 2,624,465.00 
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ส่วนที่ 4 
รายงานการติดตามประเมินผล  

โครงการพัฒนาตามรายยทุธศาสตร์  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
เรื่อง ผลคะแนนการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

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

   อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย    ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 หมวด 6 การติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ 
ก าหนดแนวทางในการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ด าเนินการให้เสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสมีา         
ได้ประชุมเพ่ือติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา   เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 2563 สรุปผลคะแนนประเมินได้ 82.02 คะแนน  
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน (ตามเอกสารที่แนบ)   

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่   13  ธันวาคม   พ.ศ. 2562 

                                                              

  

 

(นายชัยยงค์  ฮมภิรมย์) 
ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 



114 
 

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1.ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 16.45 
2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 16.40 
3.ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 65 49.17 
  3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 8.17 
  3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
นครราชสีมา 

10 8.00 

  3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 8.34 
  3.4 วิสัยทัศน์ 5 4.17 
  3.5 กลยุทธ์ 5 4.08 
  3.6 เป้าประสงค์ของแต่ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 4.08 
  3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 4.00 
  3.8 แผนงาน 5 4.25 
  3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 4.08 

รวม 100 82.02 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 8.55 

2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8.36 

3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 8.73 

4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา 5 4.41 

5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 30  

  5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 4.27 

  5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 4.36 

  5.3 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณ 
ได้ถูกต้อง 

5 4.18 

  5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 4.36 

  5.5 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่ 
คาดว่าจะได้รับ 

5 4.36 

  5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 5 4.27 

6. โครงการพัฒนาที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 35  

  6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีในภาพรวม 5 4.55 

  6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหา 
ความยากจน 

5 4.45 

  6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

5 4.00 

  6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ 
สุขภาวะ 

5 4.00 

  6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้าน
การศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5 4.27 

  6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

5 4.00 

  6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการ
บริหารจัดการน้ า 

5 4.00 

รวม 100 85.14 
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ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 10 ยทุธศาสตร ์ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

 
การวิเคราะห์ความพึงพอใจ ตามโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ ทั้ง 10 ยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแก้ไข และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนให้มากที่สุด โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่แตกต่างกัน การติดตาม
ประเมินผลโครงการ จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินให้เข้าสภาพของแต่ละโครงการ ตามรายละเอียด 
ดังนี้ 

 

1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   แทน  ค่าเฉลี่ย 
S.D.  แทน  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
N แทน ขนาดของประชากร 
n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  
 

    2. ประชากร 
ประชากรในจังหวัดนครราชสีมา ได้มีส่วนร่วมในการกรอกแบบสอบถามในแต่ละยุทธศาสตร์ในทุก

โครงการ โดยการสุ่มตัวอย่างโครงการและสุ่มตัวอย่างกลุ่มเป้าหมาย ในพ้ืนที่ด าเนินโครงการ ซึ่งประชาชน
ได้รับประโยชน์จากโครงการโดยตรง  

 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
              การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้น าเสนอได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
     ส่วนที่ 1 น าเสนอข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มประชากร/กลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตาม เพศ อายุ  
                          ระดับการศึกษา อาชีพ 
     ส่วนที่ 2 น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจโครงการต่าง ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์  
                           ทั้ง 10  ยุทธศาสตร์ 
 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
     วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือหาค่าคะแนนรวม หรือการหาค่าเฉลี่ย  ความพึงพอใจ
โครงการต่าง ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 10 ยุทธศาสตร์ 

1. น าแบบสอบถามท่ีลงรหัสแล้วให้คะแนนแต่ละข้อ จ าแนกรายข้อในแบบสอบถามระดับ ดังนี้  
      (รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด 2553:121 พิมพ์ครั้งที่ 8) 
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  ระดับมากท่ีสุด/ดีมาก ให้มีค่าคะแนนเป็น    5 
ระดับมาก/ดี  ให้มีค่าคะแนนเป็น    4 
ระดับปานกลาง  ให้มีค่าคะแนนเป็น    3 
ระดับน้อย  ให้มีค่าคะแนนเป็น    2 
ระดับน้อยที่สุด  ให้มีค่าคะแนนเป็น    1 

 

 น าแบบสอบถามที่ลงคะแนนเรียบร้อยแล้วไปประมวลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป พร้อมก าหนดเกณฑ์การให้ค่าเฉลี่ย ดังนี้ ค านวณจากสูตรอัตราภาคชั้น (รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด 
2553:121 พิมพ์ครั้งที่ 8) 
 

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

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

หมายเหตุ กรณีฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล  ไม่ได้ออกแบบประเมินโครงการให้กับหน่วยงานฯ 
จัดท าขึ้นมาแล้วส่งให้ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล   ด าเนินการวิเคราะห์สรุปผล แต่ใช้แบบประเมินระดับ
คะแนน  5 ระดับ เช่นกัน จึงขอแปลผลดังนี้ ระดับสูงสุดดีมาก เท่ากับ มากที่สุด รองลงมา ดี เท่ากับ มาก 

 

2. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบส ารวจรายการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแจกแจง
ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) (รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด 2553:121 และ 122 พิมพ์      
ครั้งที่ 8) 

3. แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจโครงการต่าง ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์  ทั้ ง              
10 ยุทธศาสตร์ เป็นการวิเคราะห์ระดับการให้คะแนน (Rating Scale) โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) หาค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยก าหนดค่าคะแนนแบบสอบถามตามเกณฑ์ (รศ.ดร.บุญชม 
ศรีสะอาด 2553:123,125 และ 126 พิมพ์ครั้งที่ 8) 

 

      5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติพ้ืนฐาน ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิเคราะห์ใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) 
ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ได้แก่ 
      1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) (รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด 2553:122 พิมพ์ครั้งที่ 8) 
      1.2 ค่าเฉลี่ย ( ) ( Mean) (รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด 2553:123 พิมพ์ครั้งที่ 8) 
      1.3 ค่าส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) (รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด 
2553:126 พิมพ์ครั้งที่ 8) 
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3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 
2565) 
3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (สรุปจากการประมวลผลโครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น/โครงการ กิจกรรมที่ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น/ครุภัณฑ์ และโครงการที่ได้รับเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ)  

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
(คน)  

ร้อยละ 

1 เพศ     

  ชาย 15,366 34.84 

  หญิง 28,742 65.16 

 รวม 44,108 100.00 

2 อายุ     

  อายุต่ ากว่า 20 ปี 7,115 16.13 

  อายุ 20 - 30 ปี 4,074 9.24 

  อายุ 31 - 40 ปี 6,276 14.23 

  อายุ 41 - 50 ปี 9,853 22.34 

  อายุ 51 - 60 ปี 9,797 22.21 

  อายุมากกว่า 60 ปี 6,993 15.85 

 รวม 44,108 100.00 

3 ระดับการศึกษา     

   ต่ ากว่าหรือไม่ได้เรียน 1,166 2.64 

   ประถมศึกษา 8,895 20.17 

   มัธยมศึกษาตอนต้น 6,370 14.44 

   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.หรือเทียบเท่า 10,381 23.54 

   ปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 2,934 6.65 

   ปริญญาตรี 10,624 24.09 

   สูงกว่าปริญญาตรี 3,628 8.22 

   อ่ืน ๆ 110 0.25 

 รวม 44,108 100.00 
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ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
(คน)  

ร้อยละ 

4 กลุ่มเป้าหมาย (อาชีพ)     

   ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 10,875 24.66 

   ลูกจ้าง /พนักงานบริษัท 3,691 8.37 

   ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ 1,106 2.51 

   ค้าขาย อาชีพอิสระ 2,820 6.39 

   นักเรียน/นักศึกษา 7,084 16.06 

   รบัจ้างทั่วไป 3,067 6.95 

   แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 3,306 7.50 

   เกษตรกร/ประมง 8,717 19.76 

   ว่างงาน 2,188 4.96 

   อ่ืน ๆ 1,254 2.84 

 รวม 44,108 100.00 
 

3.2 สรุปจ านวนโครงการและระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ 10 ยุทธศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 
ที ่ ยุทธศาสตร์/แผนงาน โครงการ 

/กิจกรรม 
ค่าเฉลี่ย 

 
ค่า 
S.D. 

ค่าร้อยละ ระดับความ
พึงพอใจ 

จ านวน
(ฉบับ) 

1 ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ 5 4.41 0.5 88.20 มาก 1,699 

2 ด้านการพัฒนาการศึกษา 9 4.38 0.53 87.60 มาก 3,815 

3 ด้านการพัฒนาการเกษตร 5 4.27 0.48 85.40 มาก 1,541 

4 ด้านการพัฒนาสังคม 42 4.47 0.39 89.40 มาก 14,060 

5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 12 4.42 0.39 88.40 มาก 6,754 

6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 60 4.57 0.41 91.40 มากท่ีสุด 335 

7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 

6 4.25 0.53 85.00 มาก 1,962 

8 ด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 7 4.54 0.36 90.80 มากที่สุด 1,376 

9 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

7 4.39 0.48 87.80 มาก 2,395 

10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

5 4.30 0.46 86.00 มาก 1,256 

รวม 10 ยุทธศาสตร์ 158 4.40 0.45 88.00 มาก 35,193 
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4.การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 
แผนภูมิ 3 แสดงระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการและตอบแบบประเมินราย
ยุทธศาสตร์ 

 
 

สรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา  แสดงว่า ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมโครงการและตอบแบบประเมิน  มีความ     
พึงพอใจโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้ง 10 ยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.40) คิดเป็นร้อยละ 88 
จากการวิเคราะห์เป็นรายยุทธศาสตร์   โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด และรองลงมา 3 ล าดับ คือ  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (ค่าเฉลี่ย 4.57) คิดเป็นร้อยละ 91.40 และรองลงมา คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ค่าเฉลี่ย 4.54) คิดเป็นร้อยละ 90.80 และยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการพัฒนาสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.47) คิดเป็นร้อยละ 89.40 
 
 
 
 

ระดับความพึงพอใจ 
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แผนภูมิ  4  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา (โรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 58 โรงเรียน) 
 

 
 

สรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา (โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา  แสดงว่า ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมโครงการและตอบแบบประเมิน                    
11,582 ฉบับ  มีความพึงพอใจโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ด้านการพัฒนาการศึกษา (โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.57) คิดเป็นร้อยละ 91.40                  
จากการวิเคราะห์ เป็นรายกลุ่มโรงเรียน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด และรองลงมา 3 ล าดับ คือ                        
กลุ่มโรงเรียนที่ 1 (ค่าเฉลี่ย 4.66) คิดเป็นร้อยละ 93.2 รองลงมาคือ กลุ่มโรงเรียนที่ 3 (ค่าเฉลี่ย 4.64) คิดเป็น
ร้อยละ 92.8  และกลุ่มโรงเรียนที่ 4 (ค่าเฉลี่ย 4.59) คิดเป็นร้อยละ 91.8 

4.51-5.00  = มากที่สุด 
3.51-4.50  = มาก 
2.51-3.50 = ปานกลาง 
1.51-2.50 = น้อย 
1.00-1.50 = น้อยที่สุด 
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โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 58 โรงเรียน ประกอบด้วย 

• กลุ่มโรงเรียนที่ 1 ประกอบด้วย โรงเรียนครบุรี โรงเรียนล าพระเพลิงพิทยาคม โรงเรียนสะแก 
ราชธวัชศึกษา โรงเรียนวังน้ าเขียวพิทยาคม โรงเรียนวังหมีพิทยาคม โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม โรงเรียนบ้าน
ใหญ่พิทยาคม โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา และ 
โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา 

• กลุ่มโรงเรียนที่ 2 ประกอบด้วย โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 
โรงเรียนคลองไผ่วิทยา โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา โรงเรียนปากช่อง2  โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร โรงเรียน
กฤษณาวิทยา โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม และโรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว 

• กลุ่มโรงเรียนที่ 3 ประกอบด้วย โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ โรงเรียนพระทองค าวิทยา 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา โรงเรียนปราสาทวิทยาคม 
โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม โรงเรียนมัธยมบึงปรือ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทฺโธ และโรงเรียนทัพรั้ง
พิทยาคม 

• กลุ่มโรงเรียนที่ 4 ประกอบด้วย โรงเรียนบัวใหญ่ โรงเรียนวัดประชานิมิตร โรงเรียนบัวลาย 
โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม โรงเรียนโตนดพิทยาคม 
โรงเรียนมะค่าวิทยา และโรงเรียนหินดาดวิทยา 

• กลุ่มโรงเรียนที่ 5 ประกอบด้วย โรงเรียนหนองยางพิทยาคม  โรงเรียนหนองงูเหลือม                 
พิทยาคม โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา   โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม   โรงเรียนสูงเนิน  โรงเรียน                       
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา  โรงเรียนกุดจิกวิทยา  โรงเรียนสองครพิทยาคม  โรงเรียน                  
วังรางพิทยาคม และโรงเรียนดอนไพลพิทยาคม 

• กลุ่มโรงเรียนที่ 6 ประกอบด้วย โรงเรียนประทาย โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม โรงเรียน
สาหร่ายวิทยาคม โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม  โรงเรียนเมืองยางศึกษา  โรงเรียนช่องแมววิทยาคม  โรงเรียน
คลองเมืองพิทยาคม และโรงเรียนหนองขามพิทยาคม 
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แผนภูมิ 5 แสดงระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบประเมินโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) /โครงการ กิจกรรมไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น/ครุภัณฑ์ และโครงการเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
 

สรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) /โครงการ กิจกรรม
ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น/ครุภัณฑ์ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พบว่า 
ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมโครงการและตอบแบบประเมิน  มีความพึงพอใจในภาพรวม  อยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.50) คิดเป็นร้อยละ 90 จากการวิเคราะห์ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด และรองลงมา 
3 ล าดับ คือ  ครุภัณฑ์  (ค่าเฉลี่ย 4.57) คิดเป็นร้อยละ 93.40 และรองลงมา คือ โครงการ/กิจกรรมไม่ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ค่าเฉลี่ย 4.49) คิดเป็นร้อยละ 89.80 และโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ค่าเฉลี่ย 
4.45) คิดเป็นร้อยละ 89 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดระยอง 
จ านวน 6 รุ่น ระหว่างวันที่ 19 
กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 
2565 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ. 
2564 อบจ.นม.  หน้า 7 ล าดับที่ 5 
งบประมาณ 2,000,000 บาท  ข้อ
บัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 439 ข้อ 22 
งบประมาณ 1,700,000 บาท ใช้
งบประมาณด าเนินการ= 1,511,490 
บาท) 

4.49 0.45 89.80 มาก 495 กอง

สวัสดิการ

สังคม 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และความสามารถและน้อมน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเอง และครอบครัวได้ ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแหล่งศึกษาดูงาน  
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ   
1. เป็นโครงการที่ดี ได้รับความรู้ จะได้น าปรับใช้ในการด าเนินชีวิต  
2. ได้รับความรู้ และน าไปพัฒนาใช้ได้จริง เป็นการสร้างความสามัคคีแก่ทุกคน 
3. ต้องการจัดโครงการศึกษาดูงานทุกปี เพ่ือเพ่ิมความรู้ เพ่ิมประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ 
5. ได้รับความรู้เพ่ิมข้ึน เรื่องโคกหนองนาโมเดล 
6. ส่วนใหญ่ต้องการให้จัดโครงการรูปแบบนี้อีกทุกปี 
7. ต้องการให้สมาชิกสภา อบจ.ได้จัดโครงการนี้อีก โดยใช้กลุ่มเป้าหมาย อสม. และประชาชนทั่วไป 
8. การศึกษาดูงานครั้งนี้ได้ประโยชน์ดีมาก ขอขอบคุณทุกท่านที่ท าให้มีโครงการดี ๆ แบบนี้ 
9. ด้านการบริหารดีมาก ให้ความสะดวกทุกอย่าง ขอขอบคุณพนักงานขับรถไป-กลับได้ปลอดภัย 
10.ได้ความรู้ในด้านการบริหารจัดการในกลุ่มอาชีพนี้มากข้ึน เจ้าหน้าที่ท่ีให้การดูแลและ 
แนะน าดีมากๆ 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2  โครงการส่งเสริมการด าเนินงานตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  
จ านวน 6 รุ่น ระหว่างวันที่ 10 
พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 16 
มิถุนายน 2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 7 
พ.ศ.2564 อบจ.นม. หน้า 4 ล าดับที่ 1 
งบประมาณ 1,600,000 บาท  ข้อ
บัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 436 ข้อ 16 
งบประมาณ จ านวน 1,500,000 บาท 
ใช้ด าเนินการ  =1,422,690 บาท) 

4.44 0.45 88.80 มาก 506 กอง

สวัสดิการ

สังคม 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และความสามารถและน้อมน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเองและครอบครัวได้ และผู้เข้า
รับการฝึกอบรมมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแหล่งศึกษาดูงาน 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ   
- การต้อนรับ การดูแล การประสานงาน การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่มีความเหมาะสม 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา  
จ านวน 2รุ่น ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน 
2565 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564 อบจ.นม. 
หน้า 7 ล าดับที่ 4 งบประมาณ 
600,000 บาท ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 
หน้า 441 ข้อ 25 งบประมาณ 
540,000 บาท ใช้งบประมาณ
ด าเนินการ = 506,260 บาท) 

4.45 0.45 89.00 มาก 171 กอง

สวัสดิการ

สังคม 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และความสามารถและน้อมน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเองและครอบครัวได้ และผู้เข้า
รับการฝึกอบรมมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแหล่งศึกษาดูงาน 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ   
1. การศึกษาดูงานดีมากเนื้อหาได้น าไปใช้ได้ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
2. ต้องการให้มีโครงการแบบนี้อีก 
3. การจัดโครงการศึกษาดูงานได้ความรู้ดี บริการประทับใจ 
4. เจ้าหน้าที่มีประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติมดีมาก ตลอดระยะการเดินทาง  
5. ต้องการให้จัดโครงการศึกษาดูงานอีก ได้รับความรู้น าไปประยุกต์ใช้ส าหรับเกษตรกรดีมาก 
6. ได้รับความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมากข้ึน 

4 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จ านวน 4 รุ่น อบรมด้านวิชาการ 
หอประชุมอ าเภอหนองบุญมาก และ
หอประชุมอ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา วันท่ี 20,23 มิถุนายน 
2565 และวันท่ี4,18 กรกฎาคม 2565 
และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดพระนคร ศรี
อยุธยา และจังหวัดปทุมธานี ระหว่าง
วันท่ี 21 มิถุนายน2565 ถึงวันท่ี 20 
กรกฎาคม 2565 (แผนพฒันาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน เล่ม 1 
อบจ.นม.  
หน้า 148 ล าดับท่ี 1 งบประมาณ 
1,000,000 บาท บัญชีโอนครั้งท่ี 
12/2565 งบประมาณ 965,820 บาท 
ใช้งบประมาณด าเนินการ = 964,200 
บาท) 

4.41 0.45 88.20 มาก 344 กอง
สวัสดิ 

การสังคม 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และความสามารถและน้อมน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเองและครอบครัวได้ และผู้เข้า
รับการฝึกอบรมมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแหล่งศึกษาดูงาน 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ   
1. ต้องการให้มีการจัดโครงการอบรมแบบนี้ทุกปี และอบรมเรื่องใหม่ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในชุมชน 
2. ต้องการให้เพ่ิมระยะเวลาในการอบรมภาคปฏิบัติ  
3. ต้องการให้ผู้บริหารจัดกิจกรรมแบบนี้แก่ผู้น า เพ่ือไปต่อยอดในชุมชน 
4. ต้องการให้มีการจัดโครงการอบรมแบบนี้ทุกปี เป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์น ามาใช้ชีวิตประจ า                 
วันได ้ 
5. ต้องการให้จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ จังหวัดทางภาคเหนือ 
6. ส่วนใหญ่ต้องการให้จัดโครงการแบบนี้อีกต่อเนื่อง 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชน
ด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ อ าเภอปากช่อง อบรม
วิชาการ ณ ศาลาประชาคมอ าเภอปาก
ช่อง อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา วันที่ 18 -23 กันยายน 
2565 จ านวน 2 รุ่น ศึกษาดูงาน ณ 
จังหวัดระยอง (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 14 
พ.ศ.2565 หน้า 10 ล าดับที่ 12 
งบประมาณ 1,000,000 บาท บัญชี
โอนครั้งที่ 23/2565 งบประมาณ 
1,000,000 บาท ใช้งบประมาณ
ด าเนินการ = 948,000 บาท) 

4.27 0.71 85.40 มาก 183 ส านัก

ปลัดฯ 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  ประชาชนสามารถน าองค์ความรู้ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม ประชาชนสามารถน าประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงาน
มาพัฒนาชุมชนของตนเองได้มากยิ่งขึ้น 

  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ 1
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

4.41 0.50 88.20 มาก 1,699 อบจ.นม. 

 





130 
 

 

สรุปผลวิเคราะห์ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ จากข้อมูลโครงการที่
ใช้ในการติดตามประเมินผลฯ แบบสุ่มโครงการแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จ านวน                 
5 โครงการ มีกลุ่มตัวอย่างท่ีกรอกแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น จ านวน 1,699  ฉบับ  สรุปพบว่า   

 ค่าเฉลี่ย X  เท่ากับ  4.41  คิดเป็นร้อยละ  88.20 
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า S.D. เท่ากับ  0.50 

ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ด้านการพัฒนาการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาการศึกษา 
2.1 แผนงานการศึกษา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดงานวันครู จ านวน 6 กลุ่ม
โรงเรียน กลุ่ม 1 โรงเรียนครบุรี วันที่ 
24 มกราคม2565 กลุ่ม2 โรงเรียนสีคิ้ว 
"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"วันที่25มกราคม 
2565 กลุ่ม 3 โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ์ วันที่26มกราคม2565 กลุ่ม 4 
โรงเรียนบัวใหญ่ วันที่27มกราคม 
2565 กลุ่ม5 โรงเรียนสูงเนิน วันที่ 28 
มกราคม2565 กลุ่ม6 โรงเรียน
ประทาย  (แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 
พ.ศ. 2563 หนา 20 ล าดับที่ 38 
งบประมาณ 2,500,000 บาท ข้อ
บัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 270 ข้อ 2 
งบประมาณ จ านวน 1,000,000 บาท) 

4.47 0.45 89.40 มาก 303 ส านัก
การ 

ศึกษาฯ 

 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  ผู้ เข้าร่วมโครงการได้ร่วมร าลึกพระคุณของบูรพาจารย์ ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และผู้เข้าร่วมโครงการมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

2 โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษา 
โรงเรียนสังกัด อบจ.นครราชสีมา วันท่ี 
22-23 มถิุนายน 2565 ณ ศูนย์การค้า
เซนทรัลโคราช อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 
พ.ศ. 2563  หน้า 17 ข้อ 36 
งบประมาณ 1,500,000บาท  
ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 346 ข้อ 64 
งบประมาณ800,000 บาท และตาม
บัญชีโอนฯ  ครั้งท่ี 14/2565 
งบประมาณ 400,000 บาท)  

4.31 0.58 86.20 มาก 441 ส านัก
การ 

ศึกษาฯ 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ ผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และบุคลากรทางการ
ศึกษา โรงเรียนในสังกัดได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ การจัดนิทรรศการและแสดงศักยภาพ
อย่างเต็มความสามารถในการสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน น าความรู้ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และประชาชนทั่วไปและสาธารณชนได้รับทราบถึง
ศักยภาพ ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัด 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. การจัดงานครั้งนี้เป็นกิจกรรมโครงการที่ดี และสถานที่มีความเหมาะสม 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการให้ข้อเสนอแนะ เช่น ควรจัดอุปกรณ์ในการขนย้ายอุปกรณ์ประกอบการจัดงาน
หรือการประกวดการแข่งขัน จากบริเวณลานจอดรถ ไปยังบริเวณการแข่งขันด้วย และควรจัดหาโต๊ะ 
เก้าอ้ี ระบบไฟฟ้าให้เพียงพอ  

3 โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือ ประจ าปี 2565 วันท่ี 21-24 
กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณสวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ และสถาน ศึกษาใน
เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ าเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ.2563  
อบจ.นม. หน้า 15 ล าดับท่ี 35 งบ 
ประมาณ 1,000,000 บาท   
ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 347  
ข้อ 65งบประมาณ 700,000 บาท และ
ตามบัญชีโอนเงินฯ ปี 2565  
ครั้งท่ี 14/2565อนุมัติวันท่ี 17 
มิถุนายน 2565 งบประมาณ 100,000 
บาท บัญชีโอนเงินฯ ครั้งท่ี 17/2565
อนุมัติวันท่ี 19 กรกฎาคม 2565 
งบประมาณ 200,000 บาท 
งบประมาณใช้ด าเนินการ  
=950,000 บาท) 

4.41 0.44 88.20 มาก 217 ส านัก
การ 

ศึกษาฯ 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ ผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนสังกัด อบจ.นม ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงบนเวที การจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะ
วิชาการแสดงศักยภาพอย่างเต็มความสามารถในการสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเอง โรงเรียนและจังหวัด
นครราชสีมา ได้ความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประชาชนทั่วไปและสาธารณชนได้ทราบถึงศักยภาพและความเป็นเลิศด้านวิชาการ การจัดการศึกษา
ของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

4 โครงการพัฒนาคุณภาพและเพิม่
ประสิทธิภาพกระบวนการท างานใน
องค์กร ส านักศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม อบจ.นม วันท่ี 5-7 สิงหาคม 
2565 ณ โรงแรมโกลเด้นแลนด์ รีสอร์ท 
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนนทบุรี และ
จังหวัดชลบุรี  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 11 
พ.ศ. 2564 หน้า 11 ล าดับท่ี 8 
งบประมาณ 800,000 บาท   
ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 273 ข้อ 7 
งบประมาณ จ านวน 300,000 บาท 
และบัญชีโอนฯ ครั้งท่ี 17/2565 
จ านวน 500,000 บาท ใช้ด าเนินการ 
=582,800 บาท) 

4.22 0.58 84.40 มาก 89 ส านัก
การ 

ศึกษาฯ 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ ข้าราชการและลูกจ้าง มีคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 
เกิดการยอมรับและเห็นคุณค่าของกันและกัน รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใน
องค์กร สร้างความส าเร็จในการท างานร่วมกันเป็นทีม มีทศันคติที่ดีในการท างานร่วมกัน และเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นพื้นฐานในการรับมือความเปลี่ยนแปลง 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ  
1. ต้องการให้มีการจัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรของส านักการศึกษา ฯ ทุกปี 
2. เป็นโครงการที่ดี ได้ความรู้ไปใช้ในองค์กร และชีวิตประจ าวัน  
3. สถานที่ในการฝึกอบรมอยู่ไกลเกินไป ใช้เวลาในการเดินทางนาน 
4. สนุกมาก แต่สถานที่ไกลไป 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตัดสินกีฬา
ผู้ฝึกสอนกีฬานักเรียน และบุคลากรทาง
ศึกษา อบจ.นครราชสีมา วันท่ี 29-31 
กรกฎาคม 2565ณ สนามกีฬาเฉลิมพระ
เกียรติ 80พรรษา 5ธันวาคม2550อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 หน้า5 
ข้อ 23 งบประมาณ 500,000 บาท ข้อ
บัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 350 ขอ้ 71 
งบประมาณ จ านวน 200,000บาท               
ใช้ด าเนินการ =188,725 บาท) 

4.50 0.53 90.00 มาก 66 ส านัก
การ 

ศึกษาฯ 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ทักษะทางด้าน กฎ กติกา 
ระเบียบและเทคนิคในการเป็นผู้ตัดสินและผู้ฝึกสอนกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา น าความรู้ไป
พัฒนากีฬาและส่งผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอนท่ีดีให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนความรู้
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ต้องการให้จัดโครงการแบบนี้ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา เพื่อสร้างและพัฒนาความเป็นเลิศให้กับนักเรียน 
ต้องการให้เด็กนักเรียนท่ีเป็นนักกรีฑาเข้ารับการฝึกปฏิบัติในห้วงเวลาท่ีเข้ารับการอบรม และควรก าหนด
ระยะเวลาในการอบรมเพิ่มขึ้น 

6 โครงการธรรมะศึกษาประจ าปีพ.ศ.2565 
ส านักศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
อบจ.นม. วันท่ี 19-21 สิงหาคม 2565  
ณ วัดเทพพิทักษ์ ปุณณาราม ต าบลกลาง
ดง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 10 พ.ศ.2564หน้า 5 
ข้อ 45 งบประมาณ 689,500 บาท  
ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 271 ข้อ 5 
งบประมาณ 300,000 บาท) 

4.46 0.56 89.20 มาก 100 ส านัก
การ 

ศึกษาฯ 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร ส านักการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสมีา ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ใน
หลักธรรมค าสอน สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานและถ่ายทอดให้กับผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ   
1. เป็นโครงการที่ปลูกฝัง ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้ครู บุคลากร นักเรียน ได้รับความรู้และ
แนวทาง  ปฏิบัติเพื่อน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันเช่นนี้ เป็นประจ า 
2. ควรจัดอบรมเป็นคอร์สระยะสั้นให้ครูได้รู้เนื้อหาการสอนธรรมะศึกษาโดยละเอียด ก าหนด
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น ผู้บริหาร หัวหน้าวิชาการ และครูผู้รับผิดชอบในการเข้ารับการอบรม 
3. ควรจัดการอบรมให้ตรงกับวันราชการ หรือไม่ควรจัดควบวันหยุด ทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ ท าให้
ไม่ได้ เตรียมการสอน หรือการท างานในวันจันทร์ 
4. ด้านสถานที่ ห้องน้ าที่พักหญิง อยู่ไกลจากท่ีพัก ท าให้เดินทางเข้าห้องน้ าไม่สะดวก รู้สึกไม่
ปลอดภัย และมีจ านวนไม่เพียงพอ บางส่วนเสนอให้อบรมในโรงแรม และเชิญวิทยากรบรรยายหรือ
จัดกิจกรรมที่โรงแรม หรือเปลี่ยนเป็นวัดอ่ืนที่อยู่ใกล้ตัวเมืองที่สามารถเดินทางไปได้สะดวก 
5. ด้านวัสดุอุปกรณ์ และสื่อ เครื่องขยายเสียง ระบบเสียงฟังไม่ชัดเจน สื่ออุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม  
จอโปรเจคเตอร์มีขนาดเล็กเกินไปไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

7 โครงการแข่งขันกฬีา E-Sport อบจ.
นครราชสีมา วันท่ี 18 พฤษภาคม 2565 
ถึงวันท่ี 14 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์การ 
คา้เทอร์มินอล 21 โคราช อ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสมีา แผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งท่ี 8 พ.ศ.2564 หน้า 12 ข้อ 
4 งบประมาณ 1,000,000 บาท บัญชี
โอนเงินฯ ปี 2565 ครั้งท่ี 6 อนุมัติวันท่ี 7 
มีนาคม 2565  จ านวน 1,000,000 บาท 
ใช้ด าเนินการ  =999,950 บาท) 

4.58 0.48 91.60 มากที่สุด 104 ส านัก
การ 

ศึกษาฯ 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ นักเรียนของโรงเรียนในสถานศึกษาสังกัด อบจ.นครราชสีมา ได้ร่วม
แข่งขันกีฬาอีสปอร์ต (E-Sport)  นักเรียนของโรงเรียนในสถานศึกษาสังกัด อบจ.นครราชสีมา รู้ถึง
ประโยชน์ในการเล่นกีฬาอีสปอร์ต (E-Sport) และได้รับความรู้ในการเล่น กีฬาอีสปอร์ต (E-Sport) 
อย่างถูกต้อง 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

8 โครงการพัฒนาศกัยภาพครู 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ในสังกัด อบจ.
นครราชสีมา ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษา  
1. หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ
ครูผู้สอนมวยไทย (มวยโคราช) ใน
สถานศึกษาสังกัด อบจ.นครราชสีมา 
วันท่ี 29-30 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรม
โกลเด้นแลนด์ รีสอร์ท อ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา   
2. หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ประยุกต์ใช้โลกเสมือนจริงในการเรียน
การสอน จ านวน 2 รุ่น วันท่ี 3 -4 
กันยายน 2565 ณ โรงแรมฟอร์จูน 
โคราช อ าเภอเมืองนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 
11 พ.ศ.2564 หน้า 14 ข้อ 22 
งบประมาณ 7,500,000 บาท  
ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 274 ข้อ 9 
งบประมาณ จ านวน 7,271,000 บาท 
ใช้ด าเนินการ  =1,173,250 บาท) 

4.06 0.68 81.20 มาก 438 ส านัก
การ 

ศึกษาฯ 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ และ
สามารถจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 และน าไปใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ   
1. ต้องการให้มีการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูมวยโคราช และเพ่ิมระยะเวลาการอบรม จัดกิจกรรม
โดยได้ฝึกปฏิบัติจริง 
2. สถานที่เปิดการอบรมมีขนาดเล็ก การเตรียมอาหารขาดความพร้อม สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่
เอ้ืออ านวยการให้ฝึกอบรม สถานที่จอดรถไม่เพียงพอและไม่สะดวก 
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

9 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน โรงเรียน
สังกัด อบจ.นม จ านวน 2 กิจกรรม 
สนามกีฬาโรงเรียนในสังกัด อบจ.นม 
และสนามกีฬาภายในจังหวัด
นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม 
2565 ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2565 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่5 พ.ศ.2563หน้า 3 
ข้อ 13 งบประมาณ 3,500,000 บาท 
ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้ 351 ข้อ 72 
งบประมาณ จ านวน 1,700,000 บาท 
และบัญชีโอนฯ ปี 2565 ครั้งที่ 17 
อนุมัติวันที ่19 กรกฎาคม 2565 
จ านวน 250,000 บาท ใช้ด าเนินการ  
=1,950,000 บาท) 

4.38 0.45 87.60 มาก  2,057  ส านัก
การ 

ศึกษาฯ 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ ผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนสังกัด อบจ.นครราชสีมา ได้เข้าร่วมกิจกรรม จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา และ
เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ แสดงศักยภาพอย่างเต็มความสามารถในการสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเอง 
โรงเรียนและจังหวัดนครราชสีมา ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ  น าความรู้และประสบการณ์ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที ่2  
 แผนงานการศึกษา 

4.38 0.53 87.60 มาก 3,815 อบจ.นม. 

สรุปผลวิเคราะห์ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา จากข้อมูลโครงการที่ใช้ในการ
ติดตามประเมินผลฯ แบบสุ่มโครงการแผนงานการศึกษา จ านวน 9 โครงการ มีกลุ่มตัวอย่างที่กรอก
แบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น จ านวน 3,815  ฉบับ  สรุปพบว่า   

 ค่าเฉลี่ย X  เท่ากับ  4.38  คิดเป็นร้อยละ  87.60 
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า S.D. เท่ากับ  0.53 

ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
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รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา 
 
 
 

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 1 
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รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา กลุ่มโรงเรียนที่ 1  

ส านักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม/โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ /กิจกรรม 

ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ นันทนาการ และ
ทักษะชีวิต (กิจกรรมย้อนรอย
มหากวีสี่แผ่นดิน) 

4.05 0.82 มาก 81.00 268 โรงเรียน 
ครบุรี 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสักการะพระสุนทรโวหาร  ได้เข้าชมนิทรรศการประวัติ  และ

ผลงานของพระสุนทรโวหาร มีพลังขับทางความคิด  ฝึกทักษะประสบการณ์คิดวิเคราะห์ เรียนรู้
ด้วยตนเองจากนิทรรศการจัดแสดง อีกทั้งได้เข้าร่วมประกวดแต่งค าประพันธ์ วาดภาพระบาย  
จินตการตามบทประพันธ์   มีความสามัคคีในหมู่คณะในการปฏิบัติงานกลุ่มแข่งขันแต่งตัวตุ๊กตา
ด้วยผ้าพ้ืนเมือง  ฝึกประสบการณ์วางแผนการท างาน  รู้จักแสดงออกทางความคิดเห็น  ท าให้
นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน เพลิดเพลินและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
ข้อเสนอแนะ 
       ปีการศึกษาหน้าควรเพ่ิมทักษะการแข่งขันเพ่ิมเติม อาทิ  ประกวดร้องเพลงรักในวรรณคดี  
ประกวดพระ - นางในวรรณคดีด้วยผ้าพื้นเมือง  ประกวดอ่านท านองเสนาะ  เป็นต้น และเพ่ิมเติม
การแสดงละครเวที  วรรณคดีสุนทรภู่  ให้นักเรียนได้เข้าถึงบทกวีได้ชัดเจนขึ้น  รวมถึงยังคงไว้ซึ่ง
การอนุรักษ์ผ้าพ้ืนเมือง การแต่งกายแบบอิสานใต้เช่นนี้ต่อไป 

2 โครงการพัฒนาทักษะด้าน
ดนตรีสากล ซิมโฟนีออเคสตร้า 
(กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ประเภทเครื่องสาย) 

4.00 0.00 มาก 80.00 100 โรงเรียน 
ครบุรี 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
มีวัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในกิจกรรมการเรียนการสอน 

ข้อเสนอแนะ 
หากยังได้รับงบประมาณสนับสนุน ควรจัดหาอุปกรณ์ดนตรี ให้ครบทุกประเภทเครื่องดนตรี 

ดีด สี  ตี  เป่า จะเป็นวงดนตรีที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

3 โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่ ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

4.83 0.83 มากที่สุด 96.60 40 โรงเรียน
เฉลียง

พิทยาคม 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้และเพ่ิมพูนทักษะต่าง ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์โดยการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
2. ครูสามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อเสนอแนะ 
ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกปี 

4 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้เพ่ือ
สร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้
นักเรียน 

4.84 0.21 มากที่สุด 96.80 100 โรงเรียน
เฉลียง

พิทยาคม 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนได้รับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นจากประสบการณ์ที่ได้ศึกษาเพิ่มเติม

จากแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน 
5 ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง

วิชาการ  นันทนาการและ
ทักษะชีวิต  (8 กลุ่มสาระ) 

4.85 0.36 มากที่สุด 97.00 200 โรงเรียน
บ้านใหญ่
พิทยาคม 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ 2 การแข่งขันร้อยมาลัย โครงการมหกรรมการ
แข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที ่28 ประจ าปีการศึกษา 2565                     
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
2. นักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ครั้งที่ 12 ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 30 ก.ย. - 7 ต.ค. 2565 ณ เทศบาลเมือง              
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
3. นักเรียนได้รับรางวัล 6 เหรียญทอง  2 เหรียญเงิน การแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา 
โครงการมหกรรมการแข่งขันทักษะ โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสมีา 
4. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลชาย รุ่น 16 ปีการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ (ต่อ) 
5. นักเรียนร้อยละ  97.00  เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
6. ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ข้อเสนอแนะ 
ควรส่งเสริมโครงการความเป็นเลิศทางวิชาการนันทนาการและทักษะชีวิต (8 กลุ่มสาระ) ทุกปี 

6 โครงการโรงเรียนต้นแบบ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.92 0.26 มากที่สุด 98.40 200 โรงเรียน
บ้านใหญ่
พิทยาคม 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. นักเรียนร้อยละ  98.50  เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
4. โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีสถานศึกษา ส่วน
ราชการ หน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง 
5. นักเรียน ครู  บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองใช้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ข้อเสนอแนะ 

การเรียนการสอนควรมีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาร่วมในกิจกรรม
ควรมีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเรียนการสอน 

7 โครงการปลูกจิตส านึกพัฒนา
รักษาสิ่งแวดล้อม 
 

4.50 0.40 มาก 90.00 100 โรงเรียน
บ้านใหม่
พิทยาคม 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม  มีภูมิทัศน์ท่ีร่มรื่นสวยงาม 
2. นักเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญ  เห็นคุณค่าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
3. นักเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการคัดแยกขยะมูลฝอย 
4. นักเรียนได้น าความรู้ที่ได้จากโครงการไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
ข้อเสนอแนะ 
    ควรมีการจัดท าโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

8 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

4.71 0.60 มากที่สุด 94.20 100 โรงเรียน
บ้านใหม่
พิทยาคม 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงศักยภาพความเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะทางวิชาการ 
2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมความรู้ความสามารถตามความถนัด 
ข้อเสนอแนะ 
    ควรจัดอย่างต่อเนื่อง 

9 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ นันทนาการ และ
ทักษะชีวิต 

4.91 0.73 มากที่สุด 98.20 150 โรงเรียน
มาบตะโก
พิทยาคม 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  
1. นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันนาฏมวยไทย (โครงการ“รักชาติ รักษ์มวยไทย) ชิงถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริ
สมบูรณอดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับถ้วย
พระราชทาน รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  และได้รับโล่
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิชาการ และได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ มหกรรม
การศึกษาท้องถิ่นในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ได้รับรางวัล ดังนี้ 
    2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับรางวัล
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายการแข่งขันร าวงมาตรฐาน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ
จังหวัด และได้เป็นตัวแทนแข่งขันในระดับภาค 
    2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายการแข่งขันร าวงมาตรฐาน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาค 
และได้เป็นตัวแทนแข่งขันในระดับประเทศ 
    2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายการแข่งขันร าวงมาตรฐาน ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 8  
ระดับประเทศ 
 3. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านร่างกาย กีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาในระดับกลุ่มโรงเรียน และระดับจังหวัด ได้รับรางวัลดังนี้ 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

   3.1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬาเปตอง รุ่นอายุ 16 ปี ชาย ประเภทคู่ ระดับจังหวัด  
   3.2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬาเปตอง รุ่นอายุ 16 ปี ชาย ประเภททีมระดับจังหวัด 
   3.3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กรีฑา ประเภททุ่มน้ าหนัก รุ่นอายุ18ปี ชายระดับจังหวัด 
   3.4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 กรีฑา ประเภทวิ่ง400 เมตร รุ่นอายุ16ปีชายระดับจงัหวัด 
   3.5 เป็นตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียนเข้าแข่งขันในระดับจังหวัดกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุ18ปี  
ข้อเสนอแนะ  
1. ควรมีการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่องและเพียงพอต่อการจัดโครงการ/กิจกรรม 
2. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรฝึกทักษะนักเรียนทั้งทางด้านวิชาการ และกีฬาอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ 

10 โครงการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน 

4.87 0.71 มากที่สุด 97.40 22 โรงเรียน
มาบตะโก
พิทยาคม 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และมีโอกาสพัฒนาตนเองในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิสัยทัศน์ใหม่ ๆ จากการศึกษาดูงานแล้วกลับมาประยุกต์ใช้ ใน
กิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน 
ข้อเสนอแนะ  
1. ควรมีการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่องและเพียงพอต่อการจัดโครงการ/กิจกรรม 
2. ควรจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีวิสัยทัศน์ใหม่ในการพัฒนางาน 

11 โครงการพัฒนาค่ายทักษะ
วิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4.93 0.22 มากที่สุด 98.60 100 โรงเรียน  
ล าพระเพลิง 
พิทยาคม 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ       
1. นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางทักษะ กระบวนการ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
สร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้       
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น     
3. นักเรียนมีพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข การท างานเป็นทีม การมีส่วน
ร่วมการท างานและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะ       
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ควรจัดสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการ
พัฒนาค่ายทักษะวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือนักเรียนมีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่จะ
อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข      

12 โครงการกิจกรรมพัฒนาความรู้ 
สู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพ 
แต่ละบุคคลด้านกีฬาวู้ดบอล 

4.85 0.21 มากที่สุด 97.00 100 โรงเรียน   
ล าพระเพลิง
พิทยาคม 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ       
1. นักเรียนได้รับการส่งเสริม และพัฒนาทักษะความเป็นเลิศทางด้านกีฬาวู้ดบอล   
2. ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวู้ดบอลในรายการต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอก
สถานศึกษา  
3. นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองตามความถนัด และความสนใจ    
ข้อเสนอแนะ       
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ควรจัดสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการ
กิจกรรมพัฒนาความรู้สู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพแต่ละบุคคลด้านกีฬาวู้ดบอล  

13 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเพ่ือศึกษาต่อ
และพัฒนาอาชีพ (ศึกษานอก
สถานที่) 

4.47 0.03 มาก 89.40 220 โรงเรียน 
วังน้ าเขียว
พิทยาคม 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจต่อการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ 
2. นักเรียนได้รับประสบการณ์และสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
3. นักเรียนเกิดทักษะ แนวคิดที่ดีเก่ียวกับแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ข้อเสนอแนะ 
1. จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีสถานที่ศึกษาเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่หลากหลายมาก   
แต่ระยะเวลาในการศึกษาน้อย  จึงอาจท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้  ความสนใจน้อยเกินไป 
2. ควรส่งเสริมนักเรียนน าความรู้ ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวมาปรับปรุง ใช้ในชุมชนใน
อ าเภอวังน้ าเขียว 

 
 
 



146 
 

 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

14 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

4.47 0.03 มาก 89.40 675 โรงเรียน 
วังน้ าเขียว
พิทยาคม 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในทุกกลุ่มสาระเพ่ิมขึ้น 
2. ได้รับทราบผลการประเมินความพึงพอใจ และความคิดเห็นของนักเรียน  ผู้ปกครองและชุมชน 

ข้อเสนอแนะ 
เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19  ท าให้การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปด้วยความไม่สะดวก   
การด าเนินโครงการอาจท าได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควร 

15 โครงการพัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

4.77 0.24 มากที่สุด 95.40 40 โรงเรียน 
 วังหมี
พิทยาคม 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนมีพัฒนาการ ด้านการเรียนศิลปะมากขึ้น สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างสวยงาม 
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ การร่างภาพ 2 มิติและ 3 มิติ 
3. นักเรียนเข้าใจหลักการวาดภาพที่มีความเป็นเอกภาพ และสามารถใช้สีในการสร้างสรรค์ผลงาน
ได้อย่างสวยงาม 
4. นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะ ของกลุ่มสาระศิลปะสูงขึ้น 
5. นักเรียนร้อยละ 95.45 เกิดความภูมิใจในตนเอง 
6. ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรส่งเสริมโครงการความเป็นเลิศด้านศิลปะ และ ดนตรี อย่างต่อเนื่อง ในทุกปีการศึกษา 
2. ควรจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้นักเรียนได้มีพ้ืนที่ในการแสดงศักยภาพของตนเอง จัดอบรมให้
ความรู้ ด้านศิลปะ ดนตรี เพ่ือส่งเสริมการกล้าแสดงออกของนักเรียน 

16 โครงการพัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
 
 
 

4.88 0.18 มากที่สุด 97.60 50 โรงเรียน 
 วังหมี
พิทยาคม 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันครอสเวิร์สเกมส์ ชิงแชมป์ประเทศไทย             
ปี 2022 ณ เซนทรัล นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2565 
2. นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันครอสเวิร์ส ณ เดอะมอลล์นครราชสีมา 
ระหว่างวันที่ 3 - 4 กันยายน 2565 
3. นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันครอสเวิร์ส ระดับ ม.ต้น Edu Ploys (Max Ploys)  
4. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 
ข้อเสนอแนะ 
ควรส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ ในทุกกลุ่มสาระ ทุกปีควรส่งเสริมนักเรียนที่มีความ 
สามารถ ในด้านต่าง ๆ เพื่อผลักดันให้นักเรียนเป็นผู้มีความสามารถ และมีความกล้าแสดงออก 

17 โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนสู่มาตรฐานการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้               
สุขศึกษา พลศึกษา 

4.51 0.79 มากที่สุด 90.20 40 โรงเรียน
สะแกราช
ธวัชศึกษา 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับภาค และระดับประเทศได้รับเหรียญรางวัลเพ่ิมข้ึน 
2. นักเรียนได้แสดงออกถึงความเป็นเลิศทางด้านกีฬา สามารถศึกษาต่อหรือน าไปสู่การพัฒนา        
เป็นอาชีพได้ 
3. นักเรียนรักการเล่นกีฬา การออกก าลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพของ
สังคมและ ประเทศชาติ 
ข้อเสนอแนะ 
ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึน เนื่องจากนักเรียนมีความขาดแคลน  

18 โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนสู่มาตรฐานการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ (กิจกรรมเข้าค่าย
วิทยาศาสตร์) 
 
 

4.80 0.45 มากที่สุด 96.00 50 โรงเรียน 
สะแกราช
ธวัชศึกษา 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น 
3. นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับภาคและระดับประเทศ 
4. นักเรียนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม การท างานเป็นทีม และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

ข้อเสนอแนะ 
เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19  ท าให้การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปด้วยความไม่สะดวก  การ
ด าเนินโครงการอาจท าได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควร 

19 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 

4.51 0.12 มากที่สุด 90.20 120 โรงเรียน 
สุขไพบูลย์
วิริยะวิทยา 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนได้รับความรู้ประสบการณ์และสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมจากการอบรม 
2. นักเรียนเกิดข้อคิด คุณธรรมในการใช้ชีวิต 
ข้อเสนอแนะ 
ควรใช้ระยะเวลาในการอบรมประมาณ 3 วัน 2 คืน 

20 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางกีฬา 

4.60 0.30 มากที่สุด 92.00 150 โรงเรียน 
สุขไพบูลย์
วิริยะวิทยา 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนได้ใช้ความสามารถพัฒนาทักษะ ในการเล่นกีฬาทางด้านกีฬาอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
2. เกิดความสามัคคีของนักเรียน ในการร่วมการเล่นกีฬา 

ข้อเสนอแนะ 
ควรมีกีฬา E-Sport เพ่ิมในการจัดแข่งขันด้วย 

21 
 

 

 

4.68 0.18 มากที่สุด 93.60 150 โรงเรียน 
อรพิมพ์
วิทยา 

อร พิมพ์วิทยา
โครงการโรงเรียนธนาคาร
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนมีนิสัยรักการออม อย่างสม่ าเสมอ 
2. นักเรียนรู้หลักการบริหาร การบริการเกี่ยวกับการธนาคารที่ถูกต้องและรู้จักการท างาน                
ร่วมกับผู้อ่ืน 
3. นักเรียนรู้จักใช้เวลา ในการท ากิจกรรม ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมโรงเรียนธนาคาร
อรพิมพ์วิทยา เพ่ือพัฒนาสู่ความยั่งยืนต่อไป 

22 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ระเบียบวินัยแก่
นักเรียน 

4.59 0.13 มากที่สุด 91.80 150 โรงเรียน 
อรพิมพ์
วิทยา 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนเป็นผู้มีสัมมาคารวะ รู้จักท าความเคารพและรู้จักการไหว้ที่ถูกต้อง  
2. นักเรียนมีคุณธรรมประจ าใจมีความรับผิดชอบไม่เอารัดเอาเปรียบและรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น  
3. นักเรียนเป็นผู้รู้จักประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย  
4. นักเรียนเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักแสดงความยินดีต่อผู้ที่ท าความดี 
ข้อเสนอแนะ 
    เห็นควรให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและการด าเนินงานโครงการ/กิ จกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัยแก่นักเรียน ให้กลายเป็นนิสัยและเอกลักษณ์ของนักเรียนและ
โรงเรียนต่อไป 

 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ด้านการพัฒนาการศึกษา  

4.66 0.35 มากที่สุด 93.22 3,125 
กลุ่ม

โรงเรียน 
ที่ 1 

สรุปผลวิเคราะห์ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา โครงการพัฒนา
โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 1 จากข้อมูลโครงการที่ใช้ในการ
ติดตามประเมินผลฯ แบบสุ่มโครงการตามแผนงานการศึกษา จ านวน 22 โครงการ มีกลุ่มตัวอย่าง              
ที่กรอกแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น จ านวน 3,125  ฉบับ  สรุปพบว่า   
 ค่าเฉลี่ย X  เท่ากับ  4.66  คิดเป็นร้อยละ  93.22 
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า S.D. เท่ากับ  0.35 

ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 
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รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา 
 
 
 

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 2 
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รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา กลุ่มโรงเรียนที่ 2  

ส านักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม/โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

 ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

4.64 0.48 มากที่สุด 92.80 100 โรงเรียน
กฤษณา
วิทยา 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม รู้จักท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 

2. นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และมีจิตอาสาสังคม 

3. นักเรียนมีความเอ้ืออาทรและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ต้องการให้จัดกิจกรรมทุกปีและเปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมบรรยากาศให้นักเรียนสนใจ
ในกิจกรรมมากขึ้น 

2 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และ
นันทนาการ 

4.72 0.45 มากที่สุด 94.40 100 โรงเรียน
กฤษณา
วิทยา 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนได้พัฒนาทักษะความสามารถทางกีฬาดีขึ้น 
2. นักเรียนเกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เรียนรู้การเป็นผู้น าและผู้
ตามท่ีดี 
3. นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ออกก าลังกายด้วยการเล่นกีฬาและให้นักเรียนได้ห่างไกล
ยาเสพติด 
4. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายเจริญเติบโต สมบูรณ์แข็งแรง พัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม 

ข้อเสนอแนะ 
การบริหารเวลาในการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทให้เหมาะสม 

3 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
หลั กปรัชญ าของเศรษฐกิ จ
พอเพียง 
 
 
 

4.06 0.81 มาก 81.20 100 โรงเรียน
กลางดง 

 ปุณณวิทยา 
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 ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนมีความรู้และทักษะทางการเกษตรไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น สามารถลดรายจ่ าย                  
ในครัวเรือน และมีรายได้เสริม 
ข้อเสนอแนะ 
ปรับปรุงกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และควรเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายยิ่งขึ้น 

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

4.23 0.77 มาก 84.60 100 โรงเรียน
กลางดง 

 ปุณณวิทยา 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
ข้อเสนอแนะ 
ต้องการให้จัดโครงการขึ้นทุกปี เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การปฏิบัติธรรมให้มากยิ่งขึ้น 

5 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการ 8 กลุ่มสาระ 

4.70 0.48 มากที่สุด 94.00 100 โรงเรียน 
เขาใหญ่
พิทยาคม 

 ผลลัพธ์ของการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนมีความสามารถและเป็นเลิศทางวิชาการตามแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. นักเรียนมีการพัฒนาตัวเองได้เต็มศักยภาพตามความถนัด และเข้าร่วมการแข่งขันทักษะต่าง ๆ 
เพ่ิมข้ึน 
ข้อเสนอแนะ 
งบประมาณจัดสรรมาล่าช้ากว่าก าหนด และไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 

6 โครงการพัฒนาผู้เรียน 4.27 0.75 มาก 85.4 100 โรงเรียน 
เขาใหญ่
พิทยาคม 

 ผลลัพธ์ของการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี     
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรมรักษาดินแดนและบ าเพ็ญประโยชน์ 
3. นักเรียนชั้น ม.1 – 6 เข้าร่วมกจิกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนนอกสถานที่ 
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 ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 ข้อเสนอแนะ 
 1. งบประมาณเข้ามาล่าช้ากว่าก าหนด  
 2. การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 3. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินการจริง 

7 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน 

4.55 0.59 มากที่สุด 91.00 100 โรงเรียน
คลองไผ่
วิทยา 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเองและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ประจ าวันได้ มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่โรงเรียนก าหนด 
สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  

ข้อเสนอแนะ 
ต้องการให้จัดโครงการขึ้นทุกปี และควรจัดกิจกรรมนอกสถานที่เช่นสถานปฏิบัติธรรม เพ่ือให้
นักเรียนได้เรียนรู้การปฏิบัติธรรม ให้มากยิ่งขึ้น 

8 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการ(ค่ายภาษาไทย) 

4.60 0.57 มากที่สุด 92.00 100 โรงเรียน
คลองไผ่
วิทยา 

 
 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาในห้องเรียนมาฝึกปฏิบัติและเพ่ิมเติมทักษะกระบวนการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
2. นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล 
3. นักเรียนเกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เรียนรู้การเป็นผู้น าและผู้
ตามท่ีดี  
ข้อเสนอแนะ 
ควรจัดโครงการนี้อย่างต่อเนื่องทุกปี เพราะเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้และได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากท่านวิทยากร  

9 โค รงก าร พั ฒ น าห้ อ ง เรี ย น
ธรรมชาติตามแนวพระราชด าริ
อย่างยั่งยืน 
 

4.63 0.48 มากที่สุด 92.60 100 โรงเรียน 
ปากช่อง ๒ 
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 ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 

1. โรงเรียน มีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนปากช่อง ๒ นักเรียนระดับ    
ประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการและผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 

2. ครู  ใช้ห้องเรียนธรรมชาติตามศาสตร์พระราชา เป็นแหล่งเรียนรู้ โดยบูรณาการเข้ากับทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ได้ เพ่ือให้นักเรียนได้เปลี่ยนบรรยากาศจากการเรียนในห้องเรียน ออกมาเรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก 

3. นักเรียนกลุ่มอนุรักษ์ป่าต้นน้ า มีพ้ืนที่ให้แสดงความสามารถด้านการเป็นวิทยากรให้ความรู้
เกี่ยวกับฐานการเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ ฝึกความกล้าแสดงออก กล้าพูด กล้าคิด และแสดง
ความสามารถอย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่วนนักเรียนรุ่นน้อง ได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรจากรุ่นพ่ี สร้างคนใหม่เพ่ือท าหน้าที่ต่อจากรุ่นพี่ท่ีจะจบการศึกษา 

ข้อเสนอแนะ 
1. การด าเนินกิจกรรมห้องเรียนธรรมชาติ ตามศาสตร์พระราชา โรงเรียนปากช่อง ๒ เป็นกิจกรรม
ที่ปลูกฝังการมีจิตส านึกท่ีดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการและ
ฝึกภาวะความเป็นผู้น า กล้าแสดงออก กล้าน าเสนอผลงานให้แก่ผู้ที่เข้าขอศึกษาดูงาน 
2. พ้ืนที่ในการรับรองผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมห้องเรียนธรรมชาติไม่เพียงพอ ขาดห้องน้ าในการให้บริการ 

10 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ
(Zero Waste School)  

4.63 0.48 มากที่สุด 92.60 100 โรงเรียน 
ปากช่อง ๒  

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี โรงเรียนสะอาดมีสภาพบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับคัดเลือกผ่านเกณฑ์
ในระดับดี จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. โรงเรียนสามารถพัฒนาและปรับสภาพบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้
ของนักเรียน และการปฏิบัติงานของครู บุคลากรทุกคน รวมทั้งให้เป็นตัวอย่างแก่ชุมชนและ
หน่วยงานภายนอกได้ 
ข้อเสนอแนะ 
1.เป็นกิจกรรมที่ดี ฝึกความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ แก่นักเรียน ท าเป็นประจ าจน
กลายเป็นนิสัย ควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง 
2. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือผลักดันจัดท าโครงการอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือสร้างระบบการ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ เรียนในการจัดการขยะภายใน
สถานศึกษา 
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 ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

11 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
: กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพ่ือพัฒนาเอกลักษณ์
สถานศึกษา (โรงเรียนสวย 
สะอาด บรรยากาศส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานและการเรียนรู้) 

4.64 0.25 มากที่สุด 92.80 100 โรงเรียน
ปากช่อง
พิทยาคม 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
๑. 1. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และปฏิบัติงานได้อย่างสม่ าเสมอเป็นประจ า โดยท าเขต

พ้ืนที่รับผิดชอบทุกเช้าก่อนท ากิจกรรมยามเช้า รู้จักการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง น าขยะที่สามารถน า
กลับมาใช้ได้ มาแปรสภาพเป็นวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้การได้อีก วัสดุที่เหลือใช้น าไปขาย วัสดุเปียกน าไป
จัดท าเป็นปุ๋ยหมัก จนได้รับรางวัล การประกวดโครงการ ZERO WASTE SCHOOL ระดับ ดีมาก 
จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ  
2. โรงเรียนมีการสร้างเสริมบรรยากาศให้ร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่ น่าใช้ เหมาะต่อการปฏิบัติงาน
และการเรียนรู้ 

๒. 3. โรงเรียนสร้างเสริมบรรยากาศสวนเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และมีการแปรรูปจากใบไม้ภายใน
โรงเรียนให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ น ามาใช้ในการเกษตรประกอบ หลักสูตรลักษณะพิเศษนวเกษตรและ
ภาษาจีน  ต่อไป 
ข้อเสนอแนะ 

1. เป็นกิจกรรมที่ดี ฝึกความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ แก่นักเรียน ท าเป็นประจ าจนกลายเป็น
นิสัย ควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง และขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือผลักดัน
จัดท าโครงการอย่างต่อเนื่อง ในการน าปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือน าไปใช้ประกอบหลักสูตรลักษณะพิเศษ       
นวเกษตรและภาษาจีน อันเป็นหลักสูตรตามนโยบายของ อบจ. (3 D 4 ประกัน) ต่อไป 

12 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
: ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้สู่
ความเป็นเลิศ 
 
 
 
 
 

4.66 0.42 มากที่สุด 93.20 100 โรงเรียน
ปากช่อง
พิทยาคม 



156 
 

 

 ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านต่าง ๆ ได้รับการส่งเสริมศักยภาพ และเป็นตัวแทนของ
โรงเรียนเพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันต่าง ๆ เช่น การแข่งขันมหกรรมวิชาการ จังหวัดนครราชสีมา 
มหกรรมวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดนครราชสีมา 
เป็นต้น รวมทั้งการแข่งขันจากหน่วยงานภายนอก 
2. นักเรียนสามารถน าเสนอผลงานของตนเองด้วยความภาคภูมิใจแก่คณะกรรมการ ครู บุคลากร
จากองค์กรต่าง ๆ ที่เข้ามาเยี่ยมชม และบุคคลที่สนใจ 
3. นักเรียนได้รับรางวัล จ านวนมาก เช่น รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษ 
มหกรรมวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันโครงงาน
ภาษาอังกฤษ การเเข่งขันมหกรรมวิชาการ จังหวัดนครราชสีมา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การ
แข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน การเข่งขันมหกรรมวิชาการ จังหวัดนครราชสีมา รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันหมากฮอส รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตซอลชายอายุ 12 ปี การแข่งขัน
กีฬานักเรียนจังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น 
4. นักเรียนได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานราชการเป็นตัวแทนแข่งขันกีฬาฟุตบอล อายุ 14 ปี   
ณ ประเทศเวียดนาม  
ข้อเสนอแนะ 

๑. 1. เป็นกิจกรรมที่ดีที่ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนตามความถนัดและความสามารถของนักเรียน 
ควรมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

๒. 2. การจัดการแข่งขันแต่ละประเภท ควรประชาสัมพันธ์ก่อนการแข่งขันอย่างน้อย 2 เดือน เพื่อจะ
ได้มีเวลาในการฝึกฝนนักเรียน ปรับทักษะด้านต่าง ๆ ของนักเรียน  

๓. 3. กิจกรรมการแข่งขันควรมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสแสดง
ศักยภาพความสามารถของตนเอง 
4. ของบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติมในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ในการแข่งขัน ประเภทต่าง ๆ 
เนื่องจากโรงเรียนมีงบประมาณไม่เพียงพอ  

13 โครงการห้องเรียนสีเขียว 
(โรงเรียนสีเขียว) 

4.62 0.08 มากที่สุด 92.40 192 โรงเรียน 
สีคิ้ว“สวัสดิ ์
ผดุงวิทยา” 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. โรงเรียนใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง  โดยเทียบกับการใช้พลังงานไฟฟ้าในปีที่ผ่านมา 
2. โรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์  ที่เป็นปัญหาของ
ภาวะเรือนกระจกที่ส่งผลท าให้อุณหภูมิในอากาศสูงขึ้น 
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 ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ (ต่อ) 
3. นักเรียน  ครู  และชุมชน  ได้ตระหนักถึงการใช้พลังงานไฟฟ้า 
4. นักเรียน  ครู  และชุมชน  ได้ตระหนักถึงการใช้วัสดุที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม  และรู้จักการ
คัดแยกขยะ 
5. เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 

14 ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ/กิจกรรมสนับสนุน
และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มี
ความสามารถทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสู่
ความเป็นเลิศโครงงาน 

4.65 0.34 มากที่สุด 93.00 80 โรงเรียน 
สีคิ้ว“สวัสดิ ์
ผดุงวิทยา” 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนได้เข้าร่วมการประกวดและแข่งขันโครงงานในระดับต่าง ๆ รู้จักการน าเสนอผลงานของ
ตน และกลุ่มผู้ร่วมงานทั้งในรูปแบบของ เอกสารรายงาน การจัดแสดงนิทรรศการ และการ
น าเสนอด้วยวาจา 
2. นักเรียนน าความรู้ความสามารถ  และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งแนวคิด
สร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม น าสู่ชุมชน 
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 

15 โครงการ : ส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ นันทนาการ
และทักษะชีวิต 

4.53 0.90 มากที่สุด 90.60 100 โรงเรียน 
สีคิ้ว 

วิทยาคาร 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และกีฬา  ทั้งในและนอกสถานศึกษา    
โดยเฉพาะด้านกีฬา โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนที ่2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
มากที่สุด เป็นอันดับ 1 และระดับ อบจ.นครราชสีมา ได้รับรางวัลเหรียญทอง  เหรียญเงินและ
เหรียญทองแดง  กีฬา ประเภทเทเบิล้เทนนิส  เปตอง วอลเล่ย์บอล   
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 ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

16 โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

4.87 0.39 มากที่สุด 97.40 100 โรงเรียน 
สีคิ้ว 

วิทยาคาร 
 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 

1. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ ทั้งด้านการเรียน ความเป็นอยู่  ทุกคน 
2. นักเรียนได้รับการเยี่ยมบ้านร้อยละ 100 ทุกปี 

17 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน 

4.69 0.49 มากที่สุด 93.80 100 โรงเรียน 
สีคิ้วหนอง
หญ้าขาว 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนมีความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ รู้จักหน้าที่ของตนเอง ได้รับการพัฒนา
และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ แบบยั่งยืน สามารถวิเคราะห์ จ าแนก
แยกแยะสิ่งที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมโดยน าเสนอวิธีคิด และแก้ปัญหาตามวิธีการของตนเองได้
อย่างเหมาะสม เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ ในสังคมได้อย่างเป็นสุขไม่เบียดเบียนผู้ อ่ืน  และ
สิ่งแวดล้อม บ าเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว สังคม ประเทศชาติและสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรให้มีเวลาท าภารกิจส่วนตัวมากกว่านี้ 
2. ควรจัดกิจกรรมเป็นฐาน เพราะได้เกิดประสบการณ์สัมผัสจริง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกับผู้อ่ืน 
3. ควรจัดให้มีที่รองนั่ง หรือนั่งเก้าอ้ีจะได้ไม่เจ็บ และไม่ปวดขา ต้องการให้มีโครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ต่อเนื่องในทุกปี 

18 โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
(SBMLD)กิจกรรม พัฒนาฟ้ืนฟู
อนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ (SBMLD) 

4.56 0.53 มากที่สุด 91.20 100 โรงเรียน 
สีคิ้วหนอง
หญ้าขาว 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. โรงเรียนมีพ้ืนที่ป่าที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการอนุรักษ์ผักหวานป่า  
2. นักเรียน บุคลากร และชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับไว้ศึกษา และน าความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ 
ในการด ารงชีวิตและช่วยเหลือผู้อื่นได้  
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 ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ในการปลูกต้นผักหวานป่าควรระมัดระวังการใช้มีด กรรไกรในการกรีดก้นถุงด า เพราะอาจท า
ให้รากกระทบกระเทือนและเสียหายจนไม่สามารถติดได้ 
2. จากข้อสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมการอบรมให้ความรู้การปลูกผักหวานป่า ควรมีผู้ช่วยเป็นพี่
เลี้ยงอย่างพอเพียง เพ่ือก ากับดูแลให้ค าแนะน านักเรียนระดับชั้น ม. ต้น บางส่วนท าถุงด าแตก
ก่อนลงดิน เนื่องจากขาดความระมัดระวังและการรีบร้อนในการท างาน 

19 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

3.63 1.04 มาก 72.60 249 โรงเรียน
ห้วยลึก

ผดุงวิทยา 
 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 

จากผลการด าเนินงานสรุปได้ว่า โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(ค่ายพุทธบุตร) สามารถท าให้นักเรียนมีการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่
สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม ได้จริง 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรส่งเสริมให้เห็นความส าคัญของการจัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตรต่อไป 
2. ควรจัดกิจกรรมให้มากหลากหลาย (ทางด้านเนื้อหา)  
3. ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อความต้องการ โครงการดี ๆ จะได้ด าเนินต่อไป 
4. ควรด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และให้เป็นระบบมากขึ้นในภาคเรียนต่อไป 
5. ความร่วมมือของบุคลากรในโรงเรียนกระจายความรับผิดชอบมากขึ้น 

20 โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล  4.08 0.64 มาก 81.60 100 โรงเรียน
ห้วยลึก

ผดุงวิทยา 
 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 

1. จดันิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะในรูปแบบกิจกรรมตลาดนัดรักษ์โลก   
2. นักเรียนได้เรียนรู้ และตระหนักถึงปัญหาจากขยะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีองค์ความรู้
เรื่องการคัดแยกขยะ และการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี  
3. นักเรียนน าองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสิ่งแวดล้อม สร้างสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน  
4.นักเรียนมีจิตสาธารณในด้านการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นแนวทางให้ผู้เรียนพัฒนา
ตนเองให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรส่งเสริมให้เห็นความส าคัญของการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างจิตส านึกในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม 
2. ควรจัดกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์เช่นนี้ทุกปี เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ 
3. ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อความต้องการ โครงการดี ๆ จะได้ด าเนินต่อไป 
4. ควรส่งเสริมกิจกรรมที่ท าร่วมกับชุมชน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา 
5. ควรด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ด้านการพัฒนาการศึกษา  
4.50 0.55 มาก 90.00 2,221 

กลุ่ม
โรงเรียน 

ที่ 2 

สรุปผลวิเคราะห์ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา โครงการพัฒนา
โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 2 จากข้อมูลโครงการที่ใช้ในการ
ติดตามประเมินผลฯ แบบสุ่มโครงการตามแผนงานการศึกษา จ านวน 20 โครงการ มีกลุ่มตัวอย่าง              
ที่กรอกแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น จ านวน 2,221  ฉบับ  สรุปพบว่า   
 ค่าเฉลี่ย X  เท่ากับ  4.50  คิดเป็นร้อยละ  90.00 
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า S.D. เท่ากับ  0.55 

ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
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รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา 
 
 
 

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 3 
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รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา กลุ่มโรงเรียนที่ 3  

ส านักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม/โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 

 ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการการจัดการศึกษาโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) อบรม
คุณธรรมจริยธรรม 

4.90 0.33 มากที่สุด 98.00 100 โรงเรียน
ทัพรั้ง

พิทยาคม 
 

 
ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินโครงการ  
1. นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม 
2. นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมการเป็นคนที่มีคุณธรรมและจริยธรรมอันเหมาะสม 

2 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(ส่งเสริมความเป็นไทยและวัน
ส าคัญต่าง ๆ) 

4.96 0.24 มากที่สุด 99.20 100 โรงเรียน
ทัพรั้ง

พิทยาคม 

 
 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และเป็นพลเมืองที่ดี 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรสู่มืออาชีพ 
 
 

4.67 0.34 มากที่สุด 93.40 100 โรงเรียน
เทพารักษ์

ราช
วิทยาคม 

  

ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินโครงการ  
1.ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 
2. ครูบุคลากรได้ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอ่ืน และน ากลับมาพัฒนาโรงเรียน
ตนเอง 
ข้อเสนอแนะ 
ควรได้รับงประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติม 
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 ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

4 โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

4.51 0.09 มากที่สุด 90.20 100 โรงเรียน
เทพารักษ์

ราช
วิทยาคม 

 
 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
มีเอกสารประกอบหลักสูตรฯ ที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและ
ความสนใจ  

5 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ กิจกรรมกลุ่ม เยาวชน
จิตอาสา ต้นกล้าของพ่อ 

4.84 0.47 มากที่สุด 96.80 32 โรงเรียน 
โนนไทย 

คุรุอุปถัมภ์ 
 

  

ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินโครงการ  
กลุ่มเยาวชนจิตอาสาต้นกล้าของพ่อ ได้ด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นแบบอย่างที่ดี 
และน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
ข้อเสนอแนะ 
ควรได้รับการสนับสนุนและท าอย่างต่อเนื่องต่อไป 

6 โครงการเสริมสร้างความ
ปลอดภัยภายในโรงเรียน 
 

4.23 0.29 มาก 84.60 100 โรงเรียน 
โนนไทย 

คุรุอุปถัมภ์ 
 
 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านสวัสดิภาพความ
ปลอดภัยภายในโรงเรียน 
2. สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูและนักเรียนทุกคน ทุกปีการศึกษา  

7 ค่าย “เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจ
พอเพียง”  
 
 
 

4.54 0.61 มากที่สุด 90.80 100 โรงเรียน
โนนไทย

คุรุอุปถัมภ์ 
2 
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 ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 

ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินโครงการ  
1. นักเรียนมีนิสัยพอเพียงพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  
2. นักเรียนสามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและ
สามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชน 

8 โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างให้
สิ่งแวดล้อมเป็นครู (กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 

4.67 0.58 มากที่สุด 93.40 100 โรงเรียน
โนนไทย

คุรุอุปถัมภ์ 
2 

 
 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงที่เพ่ิมเติมจากการเรียนรู้ภายในห้องเรียน 
2. นักเรียนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการไปศึกษานอกสถานที่มาปรับใช้ในการ
เรียนและการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
ข้อเสนอแนะ 
หากโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณมากข้ึน จะท าให้โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมที่
หลากหลายยิ่งขึ้น 

9 โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน 

4.62 0.49 มากที่สุด 92.40 50 โรงเรียน
ปราสาท
วิทยาคม 

 

ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินโครงการ  
1. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่นักเรียน สามารถน าคุณธรรม 
จริยธรรมอันพึงประสงค์มาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
2. นักเรียนมีส่วนร่วมในการรักษาสืบสานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยสร้าง 
ความเขม้แข็งด้านศีลธรรมให้แก่บ้าน วัด โรงเรียน 
3. นักเรียนน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือความก้าวหน้า มั่นคงแก่
ตนเอง 
ข้อเสนอแนะ 
ควรจัดอบรมนอกสถานที่ มีกิจกรรมที่หลากหลาย และควรใช้เวลาให้เพิ่มมากข้ึน 
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 ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

10 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
สุนทรียภาพ กีฬา และ
นาฏศิลป์ และลักษณะ นิสัย
ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และ
นาฏศิลป์ 

4.34 0.74 มาก 86.80 100 โรงเรียน
ปราสาท
วิทยาคม 

 
 

 
 

ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินโครงการ  
1. นักเรียนมีทักษะที่ถูกต้องทางด้านกีฬา รู้จักเคารพกฎกติกาและมีน้ าใจ และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี 
2. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
3. นักเรียนน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาท้ังในห้องเรียนนอกห้องเรียนไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อดึงดูดความสนใจให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมากยิ่งข้ึน 
2. ควรเพิ่มรางวัลนักอ่านและนักจดบันทึกยอดเยี่ยมให้มีจ านวนคนมากยิ่งขึ้น 

11 โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม 

4.51 0.54 มากที่สุด 90.20 150 โรงเรียน
พระทองค า

วิทยา 

 

ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินโครงการ  
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมสูง และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
2. ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาในการส่งเสริมให้เป็นคนที่มีคุณธรรม
และจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

12 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4.52 0.60 มากที่สุด 90.40 100 โรงเรียน
พระทองค า

วิทยา 

 
 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. จัดท าฐานเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม 
2. พัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิด ปลูกฝังการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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 ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

13 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนด้านทักษะอาชีพ 

4.93 0.25 มากที่สุด 98.60 100 โรงเรียน
มัธยม 
บึงปรือ 

 

ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินโครงการ  
1. นักเรียนมีความรู้ ทักษะ และด าเนินชีวิตในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี 
2. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดในการท างาน 
3. นักเรียนมีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้แก่ตนเองและครอบครัว 

14 โครงการเข้าค่ายพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 

4.96 0.11 มากที่สุด 99.20 100 โรงเรียน
มัธยม 
บึงปรือ 

 
 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนได้ตระหนักและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เหมาะสม 
2. นักเรียนมีจิตใจเข้มแข็ง และสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
3. นักเรียนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ตามหลักธรรมค าสอนของพุทธศาสนา 

15 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษา และ
พลศึกษา 

5.00 0.00 มากที่สุด 100.00 100 โรงเรียน
มัธยมประดู่

วัฒนา 
 

  

ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินโครงการ  
1. นักเรียนได้พัฒนาทักษะการเล่นกีฬา และเรียนรู้ประสบการณ์จากนอกโรงเรียน 
2. นักเรียนได้รับโอกาสแสดงความสามารถและสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน 
ข้อเสนอแนะ 
ควรได้รับงบระมาณสนับสนุนเพ่ิมเติม 

16 โครงการเข้าค่ายพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
 
 
 

4.02 0.79 มาก 80.40 108 โรงเรียน
มัธยมประดู่

วัฒนา 
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 ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 
 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นความส าคัญของการเข้าค่ายคุณธรรม เป็นการ
เสริมสร้างให้นักเรียน   มีคุณธรรมน าความรู้ มีสมาธิ 

17 โครงการการจัดการศึกษาโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความ
เป็นเลิศด้านดนตรี 

4.96 0.24 มากที่สุด 99.20 100 โรงเรียน
มัธยม 

 หลวงพ่อคูณ 
ปริสุทฺโธ 

 

ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินโครงการ  
1. นักเรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาทักษะความเป็นเลิศด้านดนตรี  
2. นักเรียนมีความรู้และทักษะที่ได้เรียนรู้และน าความรู้ไปสู่การประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและ
ครอบครวั 
ข้อเสนอแนะ 
ควรก าหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมค่ายที่มากข้ึน และขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินการเพ่ิมเติม 

18 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

4.19 0.74 มาก 83.80 118  โรงเรียน  
   มัธยม 

 หลวงพ่อคูณ 
   ปริสุทฺโธ 

 
 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. ผู้เรียนเข้าถึงโอกาสในการเข้ารับการศึกษาและเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน และตาม
ความถนัดของตน 
2. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ทักษะและกระบวนการตามมาตรฐานและหลักสูตร
สถานสึกษา 

19 กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา
พระราชทาน 

 4.60 0.57 มากที่สุด 92.00    100 โรงเรียน 
วังโป่ง 

พิทยาคม 
  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ   

นักเรียน ครูและบุคลากรรู้จักบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมและมีจิตส านึกความเป็นคนไทยที่
เข้มแข็ง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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 ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะ 
ควรมีกิจกรรมเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง 

20 กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน 
วังโป่งพิทยาคม 

4.76 0.43 มากที่สุด 95.20 100 โรงเรียน 
   วังโป่ง 
 พิทยาคม 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนได้ออกก าลังกาย มีสุขภาพที่แข็งแรง มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 
2. นักเรียนได้เรียนรู้ การรู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย และมีน้ าใจมากข้ึน 
3. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
ข้อเสนอแนะ 
ควรจัดกิจกรรมนี้ทุกปี 

 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ด้านการพัฒนาการศึกษา  

4.64 0.42 มากที่สุด 92.80 1,958 
กลุ่ม

โรงเรียน 
ที่ 3 

 
สรุปผลวิเคราะห์ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา โครงการพัฒนา

โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 3 จากข้อมูลโครงการที่ใช้ในการ
ติดตามประเมินผลฯ แบบสุ่มโครงการตามแผนงานการศึกษา จ านวน 20 โครงการ มีกลุ่มตัวอย่าง              
ที่กรอกแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น จ านวน 1,958  ฉบับ  สรุปพบว่า   
 ค่าเฉลี่ย X  เท่ากับ  4.64  คิดเป็นร้อยละ  92.80 
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า S.D. เท่ากับ  0.42 

ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 
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รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา 
 
 
 

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 4 
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รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา กลุ่มโรงเรียนที่ 4 

ส านักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม/โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
 ล าดับ 

ที ่
โครงการ /กิจกรรม 

ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนส่งเสริมศักยภาพ
สู่ความเป็นเลิศ ด้าน
วอลเลย์บอล 

4.45 0.85 มาก 89.00 50 โรงเรียน    
โตนด

พิทยาคม 

 
 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนกลุ่มสนใจได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพอย่างเหมาะสม และมีวัสดุ อุปกรณ์ใน
การฝึกทักษะอย่างหลากหลาย 
ข้อเสนอแนะ 
งบประมาณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังไม่เพียงพอ เนื่องด้วยอุปกรณ์ฝึกซ้อมบาง
ประเภทเริ่มช ารุดตามสภาพการใช้งาน 

2 โครงการจัดการเรียนรู้ตาม
ศักยภาพผู้เรียนปวช. 
อาชีวศึกษา–มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

4.55 0.66 มากที่สุด 91.00 40 โรงเรียน    
โตนด

พิทยาคม 

 
 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนกลุ่มสนใจได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาการเรียนรู้ตามความถนัดและสนใจด้านช่าง
ยนต์อย่างเต็มความสามารถ 
ข้อเสนอแนะ 
เป็นโครงการที่ดี สนับสนุนนักเรียนกลุ่มสนใจได้เรียนรู้ และได้วุฒิการศึกษา 2 ใบ 

3 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ค่ายดนตรีวงโปงลาง 

 

4.45 0.85 มาก 89.00 50 โรงเรียน    
บัวลาย 

 
 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนเข้าใจและสามารถแสดงออกทางด้านดนตรีสากล สามารถออกงานแสดงได้ 
2. นักเรียนสามารถแสดงออกทางด้านวงดนตรีโปงลาง มีวงโปงลางของโรงเรียน และสามารถ 
แสดงผลงานต่อมวลชนได้ 
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 ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมขึ้นเพราะเป็นวิชาทักษะที่ต้องฝึกฝนยาวนานอย่าง
ต่อเนื่อง และวัสดุครุภัณฑ์ต้องใช้เป็นจ านวนหลายรายการ 
2. ควรจัดโครงการอย่างต่อเนื่องให้เด็กมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 

4 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
พลศึกษา 

 

4.48 0.22 มาก 89.60 50 โรงเรียน    
บัวลาย 

 
 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. ผู้เรียนสามารถฝึกฝนจนช านาญมีความสามารถในการแข่งขันจนได้รับรางวัลชนะเลิศ
ระดับประเทศ 
2. ผู้เรียนสามารถฝึกปฏิบัติท าให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพที่ดีได้ 
3. ผู้เรียนสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมขึ้นเพราะเป็นวิชาทักษะที่ต้องฝึกฝนยาวนานอย่าง
ต่อเนื่องและวัสดุครุภัณฑ์ต้องใช้เป็นจ านวนมากและช ารุดตามอายุการใช้งานต้องจัดซื้อเพ่ิมเติม 
ทุก ๆ ปีการศึกษา 
2. ควรจัดโครงการอย่างต่อเนื่องให้เด็กมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องจนถึงขั้นระดับนักกีฬาทีมชาติใน
ล าดับต่อไป 

5 การจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพและสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

5.00 0.00 มากที่สุด 100.00 50 โรงเรียน
บัวใหญ่ 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและเข้ารับการอบรมทั้งในสถานศึกษา นอกสถานศึกษา
ทั้งในระดับจังหวัด  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และระดับประเทศ ได้เต็มศักยภาพ ส่งผลให้
ผู้เรียนได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษา 

6 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารสถานศึกษาและ
พัฒนาการจัดการศึกษา  
 
 

5.00 0.00 มากที่สุด 100.00 50 โรงเรียน
บัวใหญ่ 
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 ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนได้รับการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 
โรงเรียนบัวใหญ่มีวัสดุอุปกรณ์การศึกษา/ครุภัณฑ์เอ้ือต่อการจัดการศึกษาไว้บริการครู นักเรียน  

7 โครงการส่งเสริมการด าเนิน
ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4.85 0.15 มากที่สุด 97.00 100 โรงเรียน 
ปรางค์

ทองวิทยา 
 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 

1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. นักเรียนได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ครูทุกกลุ่มสาระฯ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง          
ทุกรายวิชา 
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีงบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติม 

8 โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่
กระบวนการคิด 

4.81 0.17 มากที่สุด 96.20 120 โรงเรียน
ปรางค์

ทองวิทยา 
 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 

1.นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด และจัดแสดงผลงานทางวิชาการ 
2.นักเรียนได้เรียนรู้จากการแสดงผลงานทางวิชาการอย่างหลากหลาย 
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีงบประมาณสนับสนุนมากกว่านี้ 

9 โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้              
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานเพ่ือ
พัฒนาทักษะอาชีพ 

4.63 0.56 มากที่สุด 92.60 100 โรงเรียน
มะค่า
วิทยา 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้นวดแผนไทยและสปา                                                                                                    
2. ครู นักเรียนได้เรียนรู้การนวดแผนไทยและสปา มีทักษะการนวดแผนไทยและสปา เพ่ือการ
ประกอบอาชีพ 
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 ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณทีเ่พ่ิมขึ้นเพ่ือพัฒนานักเรียน และควรจัดโครงการอย่างต่อเนื่อง 

10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน (SBMLD) 
- กิจกรรมความเป็นเลิศด้านภาษา 
ต่างประเทศ (มัคคุเทศนน์้อย) 

4.48 0.64 มากที่สุด 89.60 20 โรงเรียน
มะค่า
วิทยา 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีเจตคติและเห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษมากข้ึน 
2. นักเรียนได้ฝึกทักษะในด้านการฟัง อ่าน เขียน และพูดดีขึ้น 
3. นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและในอนาคตได้มากข้ึน 
ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณทีเ่พ่ิมขึ้นเพ่ือพัฒนานักเรียน และควรจัดโครงการอย่างต่อเนื่อง 

11 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ค่ายดนตรีสากล 

4.78 0.64 มากที่สุด 95.60 50 โรงเรียน
วัดประชา

นิมิตร 
 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 

1. นักเรยีนเข้าใจและสามารถอ่านเขียน โน้ตสากลได้ 
2. นักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามถนัดตามโน้ตสากลได้ 
3. นักเรียนสามารถจ าแนกรูปแบบวงดนตรี เข้าใจการเล่นดนตรีสากลเดี่ยวและปฏิบัติรวมวงตาม
ประเภทวงดนตรีของทางโรงเรียนจัดตั้งได้ 
ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณทีเ่พ่ิมขึ้นเพ่ือพัฒนานักเรียน และควรจัดโครงการอย่างต่อเนื่อง 

12 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ค่ายทักษะการสวดมนต์และ
มารยาทไทย 
 
 

4.76 0.55 มากที่สุด 95.20 50 โรงเรียน
วัดประชา

นิมิตร 
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 ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
2. นักเรียนได้รับการส่งเสริม สืบสานสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ              
ภูมิปัญญาไทย 
3. นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความเคารพและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการมีคุณธรรม 
4. นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีอัตลักษณ์ และบรรลุเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณทีเ่พ่ิมขึ้นเพ่ือพัฒนานักเรียน และควรจัดโครงการอย่างต่อเนื่อง 

13 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ
และทักษะผู้เรียนในศตวรรษ               
ที่ 21 

4.02 0.19 มาก 80.40 250 โรงเรียน
หนองบัว
พิทยาคม 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
2. นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3. นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ข้อเสนอแนะ 
เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดทักษะ มีความรู้และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ควรสนับสนุนและ
เพ่ิมงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

14 โครงการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
 
 

4.08 0.19 มาก 81.60 50 โรงเรียน
หนองบัว
พิทยาคม 

 ผลลัพธ์จาการด าเนินโครงการ 
1. สถานศึกษามีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการเพ่ิมงบประมาณในการศึกษาดูงานหรือจัดอบรมที่มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร
และการสอน เพราะมีความส าคัญต่อการจัดการศึกษา 
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 ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะ(ต่อ) 
2. ควรมีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 
3. ควรสร้างความตระหนักให้คณะครูเข้าร่วมการอบรมและร่วมกิจกรรมตลอดการอบรม 

15 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
สุนทรียภาพลักษณะนิสัยด้าน
ศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

4.57 0.73   มากที่สุด  91.40 50 โรงเรียน
หนองหว้า

พิทยา
สรรค์ 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ   
นักเรียนได้รับการส่งเสริมความสามารถด้าน ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  และเข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา ร่วมทั้งได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง ส่งผล
ให้นักเรียนได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษา 

16 โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียนและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

4.25 0.68 มาก 85.00 50 โรงเรียน
หนองหว้า

พิทยา
สรรค์ 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ   
นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีความกตัญญูกตเวที  มีความเมตตา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เสียสละเพ่ือส่วนรวมและมีจิต
สาธารณะ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชน และประเทศชาติ 
ข้อเสนอแนะ     
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 

17 โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาแบบบูรณาการ 
กิจกรรมจัดค่ายบูรณาการ 

4.59 0.59 มากที่สุด 91.80 64 โรงเรียน
หินดาด
วิทยา 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถและประสบการณ์ด้านทักษะชีวิต น ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
2. นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการในรูปแบบค่าย สามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนาตนเอง และเกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถเพ่ือพัฒนา
ทักษะชีวิต และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
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 ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะ 
ควรมีงบประมาณสนับสนุนมากกว่านี้ 

18 โครงการส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาของท้องถิ่น 
กิจกรรมค่าปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน (ค่าอาหาร                
ค่าพาหนะ) 

4.92 0.29 มากที่สุด 98.40 181 โรงเรียน
หินดาด
วิทยา 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาได้รับการสนับสนุนปัจจัยด้านการศึกษาอย่างเพียงพอ 
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีงบประมาณสนับสนุนมากกว่านี้ 

 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ด้านการพัฒนาการศึกษา  
4.59 0.44 มากที่สุด 91.80 1,375 

กลุ่ม
โรงเรียน 

ที่ 4 
 

สรุปผลวิเคราะห์ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา โครงการพัฒนา
โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 4 จากข้อมูลโครงการที่ใช้ในการ
ติดตามประเมินผลฯ แบบสุ่มโครงการตามแผนงานการศึกษา จ านวน 18 โครงการ มีกลุ่มตัวอย่าง              
ที่กรอกแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น จ านวน 1,375  ฉบับ  สรุปพบว่า   
 ค่าเฉลี่ย X เท่ากับ  4.59 คิดเป็นร้อยละ  91.80 
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า S.D. เท่ากับ  0.44 

ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 
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รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา 
 
 
 

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 5 
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รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา กลุ่มโรงเรียนที่ 5  

ส านักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม/โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
 ล าดับ 

ที ่
โครงการ /กิจกรรม 

ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศด้านวิชาการ ดนตรี 
กีฬา นันทนาการ และทักษะ
ชีวิตกิจกรรม พัฒนากลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สัปดาห์
วิทยาศาสตร์) 

4.52 0.71 มากท่ีสุด 90.40 50 โรงเรียน 
กุดจิก
วิทยา 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1.นักเรียนทุกคนเห็นความส าคัญของวันวิทยาศาสตร์และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย 
2.นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

2 โครงการส่งเสริมผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศด้านวิชาการ ดนตรี 
กีฬา นันทนาการ และทักษะ
ชีวิตกิจกรรม ส่งเสริมผู้เรียน
เข้าร่วมการแข่งขัน 

4.63 0.67 มากที่สุด 92.6 24 โรงเรียน 
กุดจิก
วิทยา 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1.นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมเกิดทักษะการเรียนรู้ด้านการลงมือปฏิบัติและสานต่อเป็นงานอาชีพได้ 
2.นักเรียนสามารถน าทักษะการด าเนินกิจกรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

3 โครงการโรงเรียนพอเพียง
ท้องถิ่น 

4.25 0.13 มาก 85.00 50 โรงเรียน 
ดอนไพล
พิทยาคม 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนโรงเรียนดอนไพลพิทยาคม จ านวน 229 คน ได้รับการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
เกี่ยวกับโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 
2. นักเรียน ร้อยละ 80  มีความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 
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 ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

4 โครงการวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

4.66 0.11 มากที่สุด 93.20 50 โรงเรียน
ดอนไพล
พิทยาคม 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนมีจิตส านึกในความเป็นไทย รักชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ สามารถ
ด ารงชีวิตแบบวิถีไทยได้อย่างเป็นสุข 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ และมีค่านิยมที่พึงประสงค์  มีความภูมิใจ
ในความเป็นไทย มีความรัก สามัคคี และรักสถาบันพระมหากษัตริย์ 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

4.01 0.79 มาก 80.20 30 โรงเรียน 
ด่าน

เกวียน
วิทยา 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นที่ยอมรับ 
และมีคุณภาพ 
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการส ารวจและมีเสื้อทีมให้คณะใส่เพื่อความพร้อมเพรียงและสวยงาม  

6 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
กีฬาฟุตบอล 

4.47 0.47 มาก 89.40 80 โรงเรียน
ด่าน

เกวียน
วิทยา 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรู้จากวิทยากรสอนเสริมทักษะกีฬาฟุตบอลตามโครงการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอลอยู่ในระดับ มาก  
ข้อเสนอแนะ 
ควรเพิ่มงบประมาณในการจ้างวิทยากรในช่วงปิดภาคเรียนเพ่ือจัดกิจกรรมฝึกซ้อมในช่วงปิดภาค
เรียนให้กับนักเรียน 

7 โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนา
วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ 

4.68 0.68 มากที่สุด 93.60 60 โรงเรียน 
เตรียมอุดม 
ศึกษาน้อม
เกล้า นม. 



180 
 

 

 ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ผู้บริหาร ครูและนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ ที่ตรงกับความรู้ความสามารถของตนเอง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและ
การท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อเสนอแนะ 
ควรเพิ่มงบประมาณการสนับสนุนการพัฒนาครู บุคลากรและนักเรียนเพ่ิมข้ึน 
ควรจัดกิจกรรมอบรมพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาให้มากขึ้น     

8 โครงการค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น (SBMLD) 

4.56 0.76 มากที่สุด 91.20 100 โรงเรียน 
เตรียมอุดม 
ศึกษาน้อม
เกล้า นม. 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนมีห้องส านักงานส าหรับให้ค าปรึกษา แนะน าและช่วยเหลือนักเรียนที่มีสภาพสมบูรณ์ 
รวมทั้งมีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

9 โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 

4.59 0.15 มากที่สุด 91.80 120 โรงเรียน 
วังราง

พิทยาคม 
  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ                                 

1. นักเรียนโรงเรียนวังรางพิทยาคม จ านวน 120 คน ได้รับการปลูกฝังให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
และการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
2. นักเรียน มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดกิจกรรม ในระดับมากท่ีสุด 

10 โครงการทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์
ร่างกายมนุษย์    

4.94 0.05 มากที่สุด 98.80 60 โรงเรียน 
วังราง

พิทยาคม  
  

 
 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ                                        
1. นักเรียนจ านวน 60 คน ได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ และประสบการณ์ในการเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
2. นักเรียน ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมในระดับมากท่ีสุด 

11 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 

4.42 0.75 มาก 88.40 

 

24 โรงเรียน
สองคร 

พิทยาคม 
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 ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะที่มีประสิทธิภาพ เมื่อน าหลักสูตร ไปใช้แล้วบังเกิด
ประสิทธิผล ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุขบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย มีความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตและสามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข  
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีระยะเวลาในการจัดโครงการมากกว่านี้ 

12 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา 4.48 0.64 มาก 

 

89.6 100 โรงเรียน
สองคร 

พิทยาคม 
 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 

นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ มีภูมิคุ้มกัน ร้อยละ 80  
ข้อเสนอแนะ 
ควรเพิ่มงบประมาณด้านการแข่งขันกีฬากลุ่ม และ จังหวัดให้มากขึ้น 

13 โครงการศึกษาค้นคว้าแหล่ง
เรียนรู้โคราชจีโอพาร์ค 

4.33 0.10 มาก 86.60 50 โรงเรียน 
สูงเนิน 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ                                 
1. นักเรียน จ านวน 200 คน ได้รับการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้เกี่ยวกับโคราชจีโอพาร์ค  
2. นักเรียน ร้อยละ 80  มีความรู้เกี่ยวกับโคราชจีโอพาร์ค  

14 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม รักความ
เป็นไทย    

4.32 0.11 มาก 86.40 50 โรงเรียน 
สูงเนิน  

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ                                        
1. นักเรียนมีจิตส านึกในความเป็นไทย สามารถด ารงชีวิตแบบวิถีไทยได้อย่างเป็นสุข 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ และมีค่านิยมที่พึงประสงค์  มีความภูมิใจ
ในความเป็นไทย มีความรัก สามัคคี และรักสถาบัน 

15 โครงการพัฒนาศักยภาพของ
ครู และนักเรียน 

4.48 0.71 มาก 89.60 100 โรงเรียน
หนองงู
เหลือม

พิทยาคม 
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 ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ                                 
1. ครูได้น าความรู้ที่ศึกษาดูงานมาพัฒนาการเรียนการสอน 
2. ครูและนักเรียนได้สรุปผลงานที่ผ่านมาให้ทุกคนรับทราบและน าความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อไป 
3. ครแูละนักเรียนได้พัฒนาศักยภาพมีความรู้และประสบการณ์เพ่ิมมากขึ้น 

16 โครงการพัฒนาศักยภาพสู่
ความเป็นเลิศและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4.46 0.80 มาก 89.20 100 โรงเรียน
หนองงู
เหลือม

พิทยาคม 
  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ    

1. นักเรียนได้น าความรู้มาใช้ในการเรียนการสอนและทดสอบ ( O-Net ) 
2. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ดีขึ้น 
3. ได้ข้อมูลย้อนกลับส าหรับใช้ในกระบวนการตัดสินใจ และก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 

17 โครงการค่ายอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน 

4.32 0.56 มาก 86.40 100 โรงเรียน
หนอง 

บุญมาก 
พิทยาคม 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ        
1. ท าให้การเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาภายในโรงเรียนได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
เยาวชน มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา พร้อมเข้าใจหลักค าสอนอย่างถูกต้อง 
2. เด็กและเยาวชนรู้จักน าหลักธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
3. นักเรียน เกิดการพัฒนาตนเอง คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น จนน าไปสู่การพัฒนา ครอบครัว 
สังคม และประเทศชาติได้         

18 โครงการกิจกรรมฝึกประสบ 
การณ์นอกสถานศึกษา การจัด
เลี้ยงและบริการด้านอาหาร 
 
 
 
 

4.32 0.61 มาก 86.40 30 โรงเรียน
หนอง 

บุญมาก 
พิทยาคม 
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 ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ    
นักเรียน ครู บุคลากร ได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้สถานประกอบการจริง ได้รับความรู้
ประสบการณ์ยิ่งขึ้น และเห็นช่องทางในการศึกษาต่อด้านการโรงแรม  คหกรรม การท่องเที่ยว   

19 โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 

4.89 0.51 มากที่สุด 97.80 29 โรงเรียน
หนองยาง
พิทยาคม 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  
1. ครูได้รับความรู้เรื่องหลักสูตรฐานสมรรถนะ และน าความรู้ที่ได้จากการอบรมมาจัดท าหลักสูตร 
2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือน าไปพัฒนาผู้เรียน  
ข้อเสนอแนะ 
ควรสนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี   

20 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการนันทนาการและ
ทักษะชีวิต 

4.45 0.46 มาก 89.00 50 โรงเรียน
หนองยาง
พิทยาคม 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนได้รับการพัฒนา และไดเ้ข้าร่วมการแข่งขันทั้งด้านวิชาการ และกีฬา  
2. โรงเรียนมีผลงานได้รับรางวัลในระดับภาคจากการแข่งขันทักษะด้านวิชาการและรางวัลระดับ
จังหวัดจากการแข่งขันกีฬา 

 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ด้านการพัฒนาการศึกษา  

4.49 0.49 มาก 89.80 1,257 
กลุ่ม

โรงเรียน 
ที่ 5 

 

สรุปผลวิเคราะห์ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา โครงการพัฒนา
โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 5 จากข้อมูลโครงการที่ใช้ในการ
ติดตามประเมินผลฯ แบบสุ่มโครงการตามแผนงานการศึกษา จ านวน 20 โครงการ มีกลุ่มตัวอย่าง              
ที่กรอกแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น จ านวน 1,257  ฉบับ  สรุปพบว่า   
 ค่าเฉลี่ย X  เท่ากับ  4.49  คิดเป็นร้อยละ  89.80 
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า S.D. เท่ากับ  0.49 

ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
 

       



184 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา 
 
 
 

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 6 
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รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา กลุ่มโรงเรียนที่ 6  

ส านักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม/โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
 ล าดับ 

ที ่
โครงการ /กิจกรรม 

ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 

4.13 0.64 มาก 82.60 35 โรงเรียน
คลองเมือง
พิทยาคม 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 1 ครั้ง/ปี 
2. สถานศึกษามีหลักสูตรฯที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษา (หลักสูตรทวิศึกษา) 

2 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านกีฬา 

4.50 0.53 มาก 90.00 348 โรงเรียน
คลองเมือง
พิทยาคม 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมกีฬาภายใน 1 ครั้ง/ปีการศึกษา 
2. สถานศึกษา ส่งเสริมนักเรียนที่สนใจ และมีความสามารถด้านกีฬาและสุขภาพพลานามัย 
ข้อเสนอแนะ 
ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมบ่อย ๆ 

3 พัฒนาการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษา 
ต่างประเทศ 

4.64 
 

0.76 
 

มากท่ีสุด 
 

92.80 
 

100 
 

โรงเรียน
ช่องแมว
วิทยาคม 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพเต็มศักยภาพร้อยละ 92.70 
2. นักเรียนมีความพึงพอใจในโครงการอยู่ในระดับ พอใจมากท่ีสุด 
ข้อเสนอแนะ 
1. ผู้รับผิดชอบโครงการควรจัดหาสถานที่ในการด าเนินโครงการให้เหมาะสม  
2. งบประมาณที่ได้น้อยเนื่องจากวัสดุอุปกรณ์บางอย่างราคาแพง 

4 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียนในท้องถิ่น 

4.67 0.47 มากที่สุด 93.40 100 โรงเรียน
ช่องแมว
วิทยาคม 
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 ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. ผู้เรียนมีความรู้ตามศักยภาพของผู้เรียน  เกิดการบูรณาการทางวิชาการ 
2. ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้  ได้ศึกษาสภาพจริงจากการเรียนรู้ที่หลากหลาย และมี
จิตส านึกในการรับผิดชอบต่อสังคม  ส่งเสริมด้านจิตอาสา 
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนในทุกจุดที่มีการพานักเรียนไปเรียนรู้ 

5 โครงการส่งเสริมศักยภาพ
การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัย 
พ้ืนฐานนักเรียนยากจน) 

4.59 0.51 มากที่สุด 91.80 100 โรงเรียน 
ตลาดไทร 
พิทยาคม 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนยากจนได้รับเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา  
2. ผู้เรียนยากจนได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น 
ข้อเสนอแนะ 
เป็นโครงการที่ดี ควรได้รับการสนับสนุนต่อไป 

6 โครงการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

4.85 0.36 มากที่สุด 97.00 25 โรงเรียน 
ตลาดไทร 
พิทยาคม 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. สถานศึกษาได้ปรับปรุงหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเปลี่ยนแปลงทางด้านวิชาการ
ต่าง ๆ ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี 
2. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรกลุ่มสาระครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. สถานศึกษาได้วิเคราะห์รายบุคคลมาพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่นมีความ
สมบูรณ์แบบและปัจจุบัน ร้อยละ 100 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรส่งเสริมให้โรงเรียนอบรมการจัดท าหลักสูตรของกลุ่มโรงเรียน 
2. ควรสนับสนุนครูอบรมหลักสูตรท้องถิ่นและบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. เป็นโครงการที่ดี ควรได้รับการสนับสนุนต่อไป 

7 โครงการดาราศาสตร์สัญจร
กระจายความรู้สู่ชุมชน 
 

4.76 0.07 มากที่สุด 95.20 100 โรงเรียน 
ประทาย 
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 ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 ผลลัพธ์ของการด าเนินโครงการ 
- นักเรียนแกนน าชมรมดาราศาสตร์มีความสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลอ่ืนได้ โดยชมรม
ดาราศาสตร์โรงเรียนประทาย ร่วมกับเครือข่ายดาราศาสตร์นครชัยบุรินทร์ ร่วมกันตั้งกล้องดูดาว
และจัดกิจกรรมส าหรับผู้มาร่วมงาน 
- ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ส าหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน วันที่ 29 
มีนาคม 2565 ถึง 1 เมษายน 2565 ณ ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศและฝึกอบรมทางดารา
ศาสตร์ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  
- น าเสนอโครงงานดาราศาสตร์ ในงานการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส าหรับ
เยาวชน) ครั้งที่ 8  วันที่ 23 มิถุนายน ถึง 27 มิถุนายน 2565 โรงแรมคุ้มภูค า จังหวัดเชียงใหม่ 
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
- เข้าร่วมการประชุมวิชาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และนวัตกรรมส าหรับ
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Science, Mathematics, and Innovation Learning Conference 
for Young Scientists: SMILe CYS) 16 สิงหาคม 2565 สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี   

8 โครงการบ้านนักเรียนตัวอย่าง
เศรษฐกิจพอเพียง 

4.43 0.63 มาก 88.60 130 โรงเรียน 
ประทาย 

 ผลลัพธ์ของการด าเนินโครงการ 
1. ผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจ  เห็นคุณค่าในการด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ผู้เรียนมีลักษณะนิสัยที่ดีด้านการประหยัดอดออม  และลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว 
4. นักเรียน  ผู้ปกครองบ้านนักเรียนตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการส่งเสริมการท ากิจกรรม 
"ปลูกสิ่งที่กิน  กินสิ่งที่ปลูก" 
5. ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  ครู  และบุคคลากรได้รับการส่งเสริมให้ด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ข้อเสนอแนะ 
1. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมภายในห้องเรียนมีน้อยมาก  ควรจัดคาบเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างน้อย 1 คาบ/สัปดาห์  เพ่ือจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน  แบ่งปัน  การจัดท าข้อมูล  “ปลูกสิ่งที่กิน  
กินสิ่งที่ปลูก”และการติดตามผลได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
2. ควรมีการจัดหาค่าน้ ามันเชื้อเพลิงให้ครูที่ปรึกษา  ในการออกเยี่ยมบ้าน  ติดตามกิจกรรมบ้าน
นักเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
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 ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะ (ต่อ) 
3. ควรลดเอกสารการติดตามประเมินผลบ้านนักเรียนตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง  ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ 
4. เป็นโครงการที่ดีมีการร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน   
5. ต้องการให้มีการประเมิน  มอบป้ายบ้านครูตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมขึ้นด้วย 
6. ผู้ปกครองอยากให้คุณครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกเดือน  เพ่ือติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 

9 กิจกรรมการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

4.88 0.41 มากที่สุด 97.60 75 โรงเรียน
เมืองยาง
ศึกษา 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ และผู้ปกครองมีความพึงพอใจการด าเนินการโครงการ 
ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 

10 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
สุนทรียภาพและลักษณะนิสัย
ด้านศิลปะ ดนตรีกีฬา 

4.67 0.21 มากที่สุด 93.40 72 โรงเรียน
เมืองยาง
ศึกษา 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินการโครงการ  
1. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา  
2. ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ข้อเสนอแนะ  
ควรมีการจัดโครงการนี้อย่างต่อเนื่องทุกปี และสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 

11 โครงการพัฒนาศักยภาพสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

4.56 0.47 มากที่สุด 91.20 50 โรงเรียน 
วังไม้แดง
พิทยาคม 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งที่เป็นกิจกรรมของหน่วยงาน
ภายในสังกัดและหน่วยงานภายนอกสังกัดจัดข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
2. นักเรียนโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคมทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างท่ัวถึงและต่อเนื่องร้อยละ 100  
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการสนับสนุนงบประมาณต่อไปเพ่ือให้โรงเรียนมีงบประมาณที่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม 
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 ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

12 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านนาฏมวยไทย 

4.82 0.03 มากที่สุด 96.40 30 โรงเรียน 
วังไม้แดง
พิทยาคม 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับประเทศ 
2. ได้น าเสนอความสามารถของเยาวชนไทย ในระดับมัธยมศึกษา ในเรื่องพลังความคิดสร้างสรรค์ 
สามัคคี และร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ผ่านกิจกรรมประยุกต์การออกก าลังกาย 
3.ได้รณรงค์ให้เยาวชนไทยร่วมอนุรักษ์ สืบสานศิลปะมวยไทย อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการสนับสนุนงบประมาณต่อไป 

13 โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน 

4.25 0.94 มาก 85.00 152 โรงเรียน
สาหร่าย
วิทยาคม 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ข้อเสนอแนะ 
ต้องการให้จัดให้มีการสวดมนต์บทสรภัญญะ และนิมนต์พระมาอบรม 

14 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการทดสอบระดับชาติ  
(O-NET) 

3.96 0.85 มาก 79.20 109 โรงเรียน
สาหร่าย
วิทยาคม 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และ 6  มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
สูงขึ้น ได้น าเสนอความสามารถของเยาวชนไทย ในระดับมัธยมศึกษา ในเรื่องพลังความคิด
สร้างสรรค์ สามัคคี และร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ผ่านกิจกรรมประยุกต์การออกก าลังกาย 
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีความรู้ ความสมารถและทักษะในการท าแบบทดสอบ 
ระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้น 
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) 
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 ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดหางบประมาณส าหรับจัดจ้างวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้แก่นักเรียนในปี
การศึกษาต่อไป 
2. ควรมีสถานที่ในการด าเนินโครงการที่เพียงพอและเหมาะสม 
3. ควรมีงบประมาณสนับสนุนด้านน้ า อาหารให้กับคณะครูและนักเรียนที่เหมาะสมและเพียงพอ
ในช่วงเวลาในการด าเนินโครงการ เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ 

15 โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะ               
อันพงึประสงค์ 

4.44 0.67 มาก 88.80 100 โรงเรียน
หนองขาม
พิทยาคม 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
2. นักเรียนมีค่านิยมที่ดีงาม นิยมไทย ภูมิใจความเป็นไทย   

16 โครงการ “English Camp” 4.46 0.62 มาก 89.20 120 โรงเรียน
หนองขาม
พิทยาคม 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  เข้าร่วมกิจกรรม  
2. นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ 

 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ด้านการพัฒนาการศึกษา  
4.54 0.51 มากที่สุด 90.80 1,646 

กลุ่ม
โรงเรียน 

ที่ 6 
 

สรุปผลวิเคราะห์ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา โครงการพัฒนา
โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 6 จากข้อมูลโครงการที่ใช้ในการ
ติดตามประเมินผลฯ แบบสุ่มโครงการตามแผนงานการศึกษา จ านวน 16 โครงการ มีกลุ่มตัวอย่าง              
ที่กรอกแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น จ านวน 1,646  ฉบับ  สรุปพบว่า   
 ค่าเฉลี่ย X เท่ากับ  4.54 คิดเป็นร้อยละ  90.80 
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า S.D. เท่ากับ  0.51 

ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนาการเกษตร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการเกษตร 
2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการ
ประกอบอาชีพประชาชน   
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรการปรับปรุงดินส าหรับปลูก
มันส าปะหลังโดยใช้ของเหลือจาก
อุตสาหกรรมมันส าปะหลัง ระยะท่ี 1 
จ านวน 2 รุ่น วันที่ 10-11 มิถุนายน 
2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี ต าบลสุรนารี อ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ทบทวน เล่มที่ 1 พ.ศ.2564 หน้า 737 
ล าดับที่ 1 งบประมาณ 1,070,000 
บาท  บัญชีโอนงบประมาณ ปี 2565 
อนุมัติวันที่ 7 เมษายน 2565  
โอนครั้งที ่9/2565 งบประมาณ 
1,070,000 บาท ใช้งบประมาณ
ด าเนินการ = 911,620 บาท 

4.32 0.50 86.40 มาก 84 กอง    

สวัสดิการ

สังคม 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
การผลิตมันส าปะหลังการป้องกันและแก้ปัญหาโรคและแมลง ปรับปรุงดินโดยใช้ของเหลือจาก
อุตสาหกรรมมันส าปะหลังในแปลงทดลอง จ านวนไม่น้อยกว่า 80 แปลง  และสามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้มันส าปะหลังมีผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น 
เกษตรกรมีรายได ้และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์พ้ืนบ้าน
และหรือสัตว์เศรษฐกิจ หลักสูตรการ
เลี้ยงแพะ จ านวน 6 รุ่น วันที่ 22-30 
มิถุนายน 2565 ณ อ าเภอครบุรี 
อ าเภอพระทองค า อ าเภอคง  
อ าเภอสีคิ้ว อ าเภอโนนสูง และ 
อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ฉบับทบทวน เล่ม 1 หน้า 739  
ล าดับที่ 3 งบประมาณ 1,000,000 
บาท  ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 435  
ข้อ 14 งบประมาณ จ านวน 200,000 
บาท ใช้ด าเนินการ = 199,636 บาท) 

4.32 0.54 86.40 มาก 280 กอง    

สวัสดิการ

สังคม 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถน าความรู้ประยุกต์ใช้ใน
การประกอบอาชีพการเลี้ยงแพะของตนเองและครอบครัว สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนได้ 
และต้นทุนการเลี้ยงแพะลดลง 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ   
1. ต้องการให้มีการจัดโครงการศึกษาดูงานฟาร์มที่ได้มาตรฐาน ฝึกปฏิบัติ สอนเรื่องยาแพะ สอนฉีด
ยาแพะ การท าคลอด การผสมทียม การรักษาโรคต่าง ๆ ในแพะ การแปรรูป ต่อยอดสินค้า เป็น
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  
2. ต้องการให้มีการจัดโครงการอบรมนอกสถานที่ ต่างจังหวัด  
3. การศึกษาดูงานในสถานที่ของฟาร์มต่าง ๆ ควรมีวิทยากรที่เป็นเกษตรกรมาแชร์ประสบการณ์ 
4. ส่วนใหญ่ต้องการให้ฝึกอบรมภาคปฏิบัติจริง การแปรรูปเนื้อแพะ การดูแลแพะ ผลิตภัณฑ์ 
ท าจากแพะ เช่น การท าสบู่ นมแพะ 
5. ส่วนใหญ่ต้องการให้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรเข้าร่วมโครงการนี้มากกว่า และเป็นกลุ่มเป้าหมาย
เกษตรที่เลี้ยงแพะจริง ๆ เข้าร่วมโครงการนี้ 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

3 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
เสริม จ านวน 3 หลักสูตร 7 รุน่ วันที่ 
11-28 สิงหาคม 2565 อ าเภอ 
ขามสะแกแสง อ าเภอโชคชัย อ าเภอคง 
อ าเภอโนนสูง อ าเภอครบุรี อ าเภอ     
พิมาย และอ าเภอเสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา แผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 หน้า 15 ล าดับที่ 2 
งบประมาณ 8,000,000 บาท  
ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 435  
ข้อ 13 งบประมาณ 3,000,000 บาท 
ใช้งบประมาณด าเนินการ  
= 412,578 บาท) 

4.28 0.47 85.60 มาก 544 กอง    

สวัสดิการ

สังคม 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ   
1. ต้องการฝึกอบรมการท าอาหารว่าง เพ่ือจะใช้ในการท าอาชีพเสริมรับจัดท าอาหารว่างในงานต่าง ๆ   
2. โครงการดีมาก ต้องการให้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มสตรีแม่บ้านต่อเนื่อง 
3. ต้องการให้จัดโครงการไปศึกษาดูงานที่ต่างจังหวัด 
4. ต้องการให้เพ่ิมหลักสูตรการอบรม เช่น การท าเนื้อแดดเดียว หมูเส้น ปลาส้ม น้ าสลัด และ               
น้ าพริกต่าง ๆ  
5. ส่วนให้ต้องการให้จัดโครงการฝึกอบรมในการท าขนม เพ่ือที่จะได้น าไปประกอบอาชีพเสริม 
 

 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ 3 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

4.31 0.50 86.20 มาก 908 อบจ.นม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการเกษตร 
3.2 แผนงานการเกษตร 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมไม้ผลหรือพืช
เศรษฐกิจใหม่เพ่ือความยั่งยืนของ
เศรษฐกิจฐานราก จ านวน 3 รุ่น วันที่ 
14-16 กันยายน 2565 ณ สมาคมฮาก
กานครราชสีมา ต าบลในเมือง อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 14 ปี 2565 หน้า 15 
ล าดับที่ 1 งบประมาณ 2,000,000 
บาท บัญชีโอนฯ ปี 2565 ครั้งที่ 24 
อนุมัติวันที่ 7 กันยายน 2565  
งบประมาณ 142,720 บาท) 

4.36 0.47 87.20 มาก 289 กอง    

สวัสดิการ

สังคม 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้เทคโนโลยีการผลิต การแปรรูป 
ช่องทางการตลาด ส าหรับผลไม้ใหม่ หรือพืชเศรษฐกิจใหม่อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และผู้เข้า
รับการฝึกอบรมมีความพร้อมในการผลิตไม้ผลหรือพืชเศรษฐกิจใหม่ เป็นไปตามมาตรฐานสินค้า
เกษตร GAP และอินทรีย์ 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ   
1. ต้องการเรียนรู้เรื่องการประกอบการไฟฟ้าโซล่าเซลล์  
2. หากมีการจัดอบรมอีกจะขอเข้าร่วมอบรมทุกครั้ง เพ่ือเพ่ิมความรู้ 
3. ต้องการให้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ต่อเนื่อง 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2 โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้น าชุมชน
ด้านการเกษตร หลักสูตรการพัฒนา
ศักยภาพผู้น าด้านการเกษตรในยุค
ดิจิทัล (E-commerce) จ านวน 3 รุ่น 
วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 7 
กันยายน 2565 อบรมด้านวิชาการ  
ณ หอประชุมอ าเภอ เสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา ศึกษาดูงาน ณ จังหวัด
สุพรรณบุรี และจังหวัดพระนคร                    
ศรีอยุธยา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 15 
หน้า 15 ล าดับที่ 1 งบประมาณ 
1,000,000 บาท บัญชีโอนฯ ปี 2565 
ครั้งที่ 19 อนุมัติวันที่ 11 สิงหาคม 
2565  งบประมาณ 959,560 บาท 
ด าเนินการ= 958,910 บาท) 

4.07 0.45 81.40 มาก 344 กอง    

สวัสดิการ

สังคม 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้และ
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้และถ่ายทอดสู่ครอบครัว ชุมชนและหมู่บ้านได้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแหล่งศึกษาดูงาน 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ   
1.ส่วนใหญ่เครื่องเสียงในการบรรยายไม่ชัดเจน ฟังไม่เข้าใจ  
2.หลังการอบรมตามแผนเสร็จควรจัดให้มีเงินทุน เพ่ือน าไปลงทุนและต่อยอดในเรื่องการพัฒนา
ตนเองและชุมชนต่อไป 
3. เนื้อหาในการอบรมดี ขอบคุณในการจัดโครงการนี้ 
4. ต้องการให้จัดโครงการศึกษาดูงานจังหวัดจันทบุรี เรื่องผลไม้และการแปรรูปผลไม้ 
 

 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ 3 
แผนงานการเกษตร 

4.22 0.46 84.40 มาก 633 อบจ.นม. 
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สรุปผลวิเคราะห์ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร โครงการที่ใช้ในการติดตาม
ประเมินผลฯ แบบสุ่มโครงการตาม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  จ านวน  3 โครงการ  
แผนงานการเกษตร    จ านวน  2 โครงการ  
มีกลุ่มตัวอย่างท่ีกรอกแบบสอบถาม  รวมทั้งสิ้น จ านวน 1,541  ฉบับ   

สรุปพบว่า   ค่าเฉลี่ย  X  เท่ากับ  4.27   คิดเป็นร้อยละ  85.40 
  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า S.D. เท่ากับ  0.48 

ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการพัฒนาสังคม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม 
4.1 แผนงานงบกลาง (กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา) 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 วันศุกร์ที่ 
25 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม
สหกรณ์การเกษตรพิมาย จ ากัด ชั้น 3 
อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
แก้ไข ครั้งที่ 2 หน้า 4 ล าดับที่ 2 
งบประมาณ 10,000,000 บาท   
ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 132 
งบประมาณ 10,000,000 บาท  
ใช้งบประมาณด าเนินการ  
49,625 บาท) 

4.43 0.56 88.60 มาก 101 กอง
สวัสดิการ

สังคม  
โดยกองทุน

ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ
จังหวัดนคร 
ราชสีมา 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ มีเวทีสร้างความรู้ ความเข้าใจ ก าหนดแนวทาง หลักเกณฑ์การ
จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน อย่างชัดเจน คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่ง
เฉียบพลัน ผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิง ในชุมชน ได้รับการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านสุขภาพในชุมชน ดียิ่งขึ้น 
เกิดความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการจัดตั้งศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- สถานที่ประชุมอยู่ชั้น 3 แต่ไม่มีลิฟท์ บางท่านประสบปัญหาข้อเข่าเสื่อม หรือเป็นผู้สูงอายุ ไม่
สะดวกในการเดินขึ้น-ลง 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2 โครงการฟื้นฟูศักยภาพในการดูแล
ตนเองของผู้ดูแลคนพิการและคน
พิการในชุมชน จังหวัดนครราชสีมา  
ปี 2565 วันที่ 11-12 พฤษภาคม 
2565 ณ โรงแรมเดอะริชโฮเทล 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา (แผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2561-2565 แก้ไข ครั้งที่ 2  
หน้า 4 ล าดับที่ 2 งบประมาณ 
10,000,000 บาท  ข้อบัญญัติฯ  
ปี 2565 หน้า 132 งบประมาณ 
10,000,000 บาท ใช้งบประมาณ
ด าเนินการ 84,500บาท) 

4.48 0.46 89.60 มาก 38 กอง
สวัสดิการ

สังคม  
โดยกองทุน

ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ
จังหวัดนคร 
ราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ ผู้ดูแลคนพิการและคนพิการในชุมชน มีทักษะในการป้องกันโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง ลดอัตราป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในกลุ่มผู้ดูแลคนพิการและคนพิการในชุมชน ผู้ดูแลและ
คนพิการในชุมชนมีศักยภาพในการดูแลตนเองและการฟ้ืนฟูตนเองเมื่อเจ็บป่วย 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. ต้องการให้จัดโครงการแบบนี้อีก 
2. ส่วนใหญ่ต้องการให้เพ่ิมน้ าดื่มบริการ ให้ใช้น้ าดื่มแบบขวด ไม่ควรใช้น้ าถังกรอกดื่ม เพราะยังอยู่ใน
สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 
3. การอบรมได้รับความรู้ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

3 โครงการพัฒนาระบบบริการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการทางการมองเห็น 
ด้านการท าความคุ้นเคย กับ
สภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว 
(Orientation & Mobility) อ าเภอ
ขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปี 2565 วันที่ 2-7 พฤษภาคม 
2565 ณ ห้องประชุมส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอขามทะเลสอ  
อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา (แผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2561-2565 แก้ไข ครั้งที่ 2  
หน้า 4 ล าดับที่ 2 งบประมาณ 
10,000,000 บาท  ข้อบัญญัติฯ  
ปี 2565 หน้า 132 งบประมาณ 
10,000,000 บาท ใช้งบประมาณ
ด าเนินการ 99,400 บาท) 

3.85 0.18 77.00 มาก 21 กอง
สวัสดิการ

สังคม  
โดยกองทุน

ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ
จังหวัดนคร 
ราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ คนพิการทางการเห็นได้รับบริการตรวจสุขภาพและประเมิน
ความสามารถคนพิการในการมองเห็นและเข้าสู่การฟ้ืนฟูอย่างเป็นระบบ คนพิการทางการเห็นได้รับ
ไม้เท้าขาวควบคู่กับบริการ O&M ที่มีคุณภาพท าให้สามารถพ่ึงตนเองได้ในชีวิตประจ าวัน และลดการ
พ่ึงพิงจากผู้ดูแล เกิดระบบบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการทางการมองเห็นด้านท าความคุ้นเคยกับ
สภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (Orientation & Mobility) 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ต้องการให้ปรับลดระยะเวลาวันในการอบรม 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

4 โครงการพัฒนาระบบบริการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพคนพิการทางการมองเห็น 

ด้านการท าความคุ้นเคย กับ

สภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว 

(Orientation & Mobility) อ าเภอ 

บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ปี 2565 

วันที่ 6-11 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์

การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิต

อย่างพอเพียง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัด

นครราชสีมา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 

2561-2565 แก้ไข ครั้งที่ 2 หน้า 4 

ล าดับที่ 2 งบประมาณ 10,000,000 

บาท  ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 132 

งบประมาณ 10,000,000 บาท  

ใช้งบประมาณด าเนินการ  

91,900 บาท) 

4.81 0.04 96.20 มากที่สุด 20 กอง
สวัสดิการ

สังคม  
โดยกองทุน

ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ
จังหวัดนคร 
ราชสีมา 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  คนพิการทางการเห็นได้รับบริการตรวจสุขภาพและประเมิน
ความสามารถคนพิการในการมองเห็นและเข้าสู่การฟ้ืนฟูอย่างเป็นระบบ คนพิการทางการเห็นได้รับ
ไม้เท้าขาวควบคู่กับบริการ O&M ที่มีคุณภาพท าให้สามารถพ่ึงตนเองได้ในชีวิตประจ าวัน และลดการ
พ่ึงพิงจากผู้ดูแล เกิดระบบบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการทางการมองเห็นด้านท าความคุ้นเคยกับ
สภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว  (Orientation & Mobility)  
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

5 โครงการพัฒนาระบบบริการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการทางการมองเห็น 
ด้านการท าความคุ้นเคย กับ
สภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว 
(Orientation & Mobility) 
โรงพยาบาลบัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา ปี 2565 วันที่ 
23-28 พฤษภาคม 2565 ณ ห้อง
ประชุมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอย่างพอเพียง (ศรพ.) บ้านหนอง
เม็ก ต าบลด่านช้าง อ าเภอบัวใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แก้ไข  
ครั้งที่ 2 หน้า 4 ล าดับที่ 2 
งบประมาณ 10,000,000 บาท   
ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 132 
งบประมาณ 10,000,000 บาท  
ใช้งบประมาณด าเนินการ  
97,850 บาท) 

4.46 0.33 89.20 มาก 21 กอง
สวัสดิการ

สังคม  
โดยกองทุน

ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ
จังหวัดนคร 
ราชสีมา 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ คนพิการทางการเห็นได้รับบริการตรวจสุขภาพและประเมิน
ความสามารถคนพิการในการมองเห็นและเข้าสู่การฟ้ืนฟูอย่างเป็นระบบ คนพิการทางการเห็นได้รับ
ไม้เท้าขาวควบคู่กับบริการ O&M ที่มีคุณภาพท าให้สามารถพ่ึงตนเองได้ในชีวิตประจ าวัน และลดการ
พ่ึงพิงจากผู้ดูแล เกิดระบบบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการทางการมองเห็นด้านท าความคุ้นเคยกับ
สภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว  (Orientation & Mobility) อย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. ต้องการให้มีการติดตามและประเมินผล และมีการทบทวนทุกปี 
2. ตามท่ีได้รับการเข้าร่วมโครงการรู้สึกดีใจอย่างมาก ต้องการให้มีการจัดอบรมในรูปแบบนี้อีกทุกปี 
3. ต้องการให้มีกิจกรรมแบบนี้อีก ได้รับความรู้น าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน และแนะน าคนพิการ                
ในชุมชน 
4. เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ส าหรับผู้สูงอายุที่สายตาไม่ดีมืดมัว น าไปต่อยอดคุ้มค่า 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนน า
ผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพตนเองด้วยยา 
8 ขนาน เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อน
ช่วยเพื่อน อ าเภอประทาย ปีงบประมาณ 
2565 วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ 
โรงเรียนชุมชนประทาย ต าบลประทาย 
อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
แก้ไข ครั้งที่ 2 หน้า 4 ล าดบัที่ 2 
งบประมาณ 10,000,000 บาท   
ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 132 
งบประมาณ 10,000,000 บาท ใช้
งบประมาณด าเนินการ 54,875 บาท) 

4.47 0.32 89.40 มาก 130 กอง
สวัสดิการ

สังคม  
โดยกองทุน

ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ
จังหวัดนคร 
ราชสีมา 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  บุคคลที่เข้าร่วมเครือข่ายได้รับการอบรมความรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพครอบคลุมร้อยละ 100 มีเครือข่ายให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน 
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยด้วยโรคทางพฤติกรรมเสี่ยง และผู้ป่วยติดเตียงมีภาวะแทรกซ้อนลดลง กลุ่มเสี่ยง ๆ 
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง และผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนลดลง 

7 โครงการพัฒนาระบบบริการฟืน้ฟู

สมรรถภาพคนพิการทางการมองเห็น 

ด้านการท าความคุน้เคย กับ

สภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว 

(Orientation & Mobility) อ าเภอพิมาย 

จังหวัดนครราชสีมา ปี 2565 วนัที่ 20-

25 มิถุนายน 2565 ณ วัดมาบประดู่ 

ต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย จังหวัด

นครราชสีมา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 

2561-2565 แก้ไข ครั้งที่ 2 หน้า 4 

ล าดับที่ 2 งบประมาณ 10,000,000 

บาท  ข้อบัญญัตฯิ ปี 2565 หน้า 132 

งบประมาณ 10,000,000 บาท ใช้

งบประมาณด าเนินการ 99,400 บาท) 

4.01 0.14 80.20 มาก 20 กอง
สวัสดิการ

สังคม  
โดยกองทุน

ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ
จังหวัดนคร 
ราชสีมา 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ คนพิการทางการเห็นได้รับบริการตรวจสุขภาพและประเมิน
ความสามารถคนพิการในการมองเห็นและเข้าสู่การฟ้ืนฟูอย่างเป็นระบบ คนพิการทางการเห็นได้รับ
ไม้เท้าขาวควบคู่กับบริการ O&M ที่มีคุณภาพท าให้สามารถพ่ึงตนเองได้ในชีวิตประจ าวัน และลดการ
พ่ึงพิงจากผู้ดูแล เกิดระบบบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการทางการมองเห็นด้านท าความคุ้นเคยกับ
สภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (Orientation & Mobility) อย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. เป็นกิจกรรมที่ดีสามารถน าไปต่อยอดในพ้ืนที่ได้ 
2. ต้องการให้เพ่ิมการสอนทักษะด้านอ่ืน ๆ 
3. ต้องการให้จัดโครงการแบบนี้อีก 

8 โครงการพัฒนาระบบบริการคนพิการ 
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยท่ีอยู่ในระยะกึ่งเฉียบ 
พลัน และผู้ท่ีมีภาวะพึ่งพิง เพื่อฟื้นฟู
สมรรถภาพและสร้างเครือข่ายดูแลใน
ชุมชน อ าเภอพระทองค า จังหวัดนคร 
ราชสีมา ปี 2565 จ านวน 3รุ่น ระหว่าง 
วันท่ี 4-9 กรกฎาคม 2565 ณ โรง 
พยาบาล พระทองค าเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา ต าบลพังเทียม อ าเภอพระ
ทองค า จังหวัดนครราชสีมา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
แก้ไข ครั้งท่ี 2 หน้า 4 ล าดับท่ี 2 
งบประมาณ 10,000,000 บาท                   
ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 132 
งบประมาณ 10,000,000 บาท ใช้
งบประมาณด าเนินการ =37,800 บาท) 

4.33 0.48 86.60 มาก 61 กอง
สวัสดิการ

สังคม  
โดยกองทุน

ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ
จังหวัดนคร 
ราชสีมา 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ คนพิการรายใหม่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 
อาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน/ผู้ดูแลคนพิการมีส่วนร่วมในการดูแลคนพิการและมีเครือข่ายในการติดต่อ
ข่าวสาร มีเครือขา่ยแกนน าดูแลคนพิการ เกิดระบบเชื่อมโยงข้อมูลคนพิการ มีข้อมูลคนพิการและสิทธิ
ของคนพิการท่ีเป็นปัจจุบัน คนพิการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและสามารถให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการและสนับสนุนกายอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นอย่างทันท่วงที และท่ัวถึง 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

9 โครงการอบรมคนพกิารทางการ
มองเห็น ด้านการท าความคุ้นเคยกับ
สภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว 
(Orientation & Mobility) จังหวัด
นครราชสีมา ปี 2565 วันท่ี 18-23 
กรกฎาคม 2565 ณ วัดบ้านหนองตานา 
ต าบลท่าลาด อ าเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 แก้ไข ครั้งท่ี 2 หน้า 4 
ล าดับท่ี 2 งบประมาณ 10,000,000 
บาท  ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 132 
งบประมาณ 10,000,000 บาท ใช้
งบประมาณด าเนินการ 84,440 บาท) 

4.49 0.15 89.80 มาก 20 กอง
สวัสดิการ

สังคม  
โดยกองทุน

ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ
จังหวัดนคร 
ราชสีมา 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ คนพิการทางการเห็นได้รับบริการตรวจสุขภาพและประเมิน
ความสามารถคนพิการในการมองเห็นและเข้าสู่การฟื้นฟูอย่างเป็นระบบ คนพิการทางการมองเห็น                  
ได้รับไม้เท้าขาวควบคู่กับบริการ O&M ท่ีมีคุณภาพท าให้สามารถพึ่งตนเองได้ในชีวิตประจ าวัน 

10 โครงการพัฒนาระบบบริการฟืน้ฟู
สมรรถภาพคนพิการทางการมองเห็น 
ด้านการท าความคุ้นเคยกับสภาพแวด 
ล้อมและการเคลื่อนไหว (Orientation 
& Mobility) อ าเภอพระทองค า จังหวัด
นครราชสีมา ปี 2565 วันท่ี 1-6 
สิงหาคม 2565 ณ โรงพยาบาลพระ
ทองค าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
แก้ไข ครั้งท่ี 2 หน้า 4 ล าดับท่ี 2 
งบประมาณ 10,000,000 บาท   
ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 132 
งบประมาณ 10,000,000 บาท ใช้
งบประมาณด าเนินการ 96,400 บาท) 

4.24 0.53 84.80 มาก 20 กอง
สวัสดิการ

สังคม  
โดยกองทุน

ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ
จังหวัดนคร 
ราชสีมา 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ คนพิการทางการเห็นได้รับบริการตรวจสุขภาพและประเมิน
ความสามารถคนพิการในการมองเห็นและเข้าสู่การฟ้ืนฟูอย่างเป็นระบบ คนพิการทางการเห็นได้รับ
ไม้เท้าขาวควบคู่กับบริการ O&M ที่มีคุณภาพท าให้สามารถพ่ึงตนเองได้ในชีวิตประจ าวัน และลดการ
พ่ึงพิงจากผู้ดูแล เกิดระบบบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการทางการมองเห็นด้านท าความคุ้นเคยกับ
สภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (Orientation & Mobility) อย่างมีประสิทธิภาพ 

11 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานศูนย์สาธิต
และยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีบ้าน ประจ าปีงบ 
ประมาณ 2565 วันที่ 5-12 กรกฎาคม 
2565 ณ ร.พ.โนนแดง ร.พ.เทพารักษ์ 
ร.พ.บ้านเหลื่อม ร.พ.เฉลิมพระเกียรติ 
และร.พ.หนองบุญมาก  จังหวัด
นครราชสีมา(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 2 หน้า 4 
ล าดับที่ 2 งบประมาณ 10,000,000 
บาท  ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 132 
งบประมาณ 10,000,000 บาท ใช้
งบประมาณด าเนินการ 56,800 บาท) 

4.42 0.51 88.40 มาก 104 กอง
สวัสดิการ

สังคม  
โดยกองทุน

ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ
จังหวัดนคร 
ราชสีมา 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูฯ ได้ขอ้มูลอันเป็นประโยชน์ที่ได้จาก
การติดตามประเมินผลส าหรับใช้เป็นแนวทางในการท างานศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความ
พิการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่บ้านในปีถัดไป เครือข่ายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์ 
แต่ละกลุ่มโซนได้มีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การด าเนินงานศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วย
ความพิการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่บ้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการได้ดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. ต้องการให้เพ่ิมจ านวนงบประมาณมากขึ้น 
2. ต้องการให้มีการติดตามและประเมินผลโครงการทุกปี 
3. จัดโครงการได้เหมาะสม ปีหน้าขอใช้สถานที่เดิม ทีมงานเดิม วัสดุอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการใช้
งานอยู่ช ารุด รั่ว เช่น ที่นอนลม  
4. ต้องการให้มีการจัดตั้งศูนย์ซ่อมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ โซนละศูนย์ 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

12 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานศูนย์ฟื้นฟู
สุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน ประจ าปี
งบประมาณ 2565 จ านวน 9 แห่ง 
ระหว่างวันที่ 4,5,9-10 สิงหาคม 2565  
ณ อ าเภอสีดา อ าเภอโนนแดง อ าเภอ
สูงเนิน และอ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา  (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561-2565 แก้ไข ครั้งที่ 2  
หน้า 4 ล าดับที่ 2 งบประมาณ 
10,000,000 บาท  ข้อบัญญัติฯ  
ปี 2565 หน้า 132 งบประมาณ 
10,000,000 บาท ใช้งบประมาณ
ด าเนินการ 45,600 บาท) 

4.45 0.49 89 มาก 233 กอง
สวัสดิการ

สังคม  
โดยกองทุน

ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ
จังหวัดนคร 
ราชสีมา 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูฯ ได้ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
การจัดบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านสุขภาพในชุมชนของศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน ศูนย์ฟ้ืนฟู
สุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินรายปี กองทุนฟ้ืนฟูฯ และศูนย์ฟ้ืนฟู
สุขใจฯ ได้ร่วมกันบูรณาการท างาน โดยค านึงถึงประโยชน์อันจะเกิดกับประชาชนในชุมชนและ
ครอบครวัให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. ไม่มีข้อเสนอแนะ เพราะได้ท างานดีมาก จึงขอสนับสนุนการท างานของเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน า 
2. ขอให้แยกหรือมีสถานที่เป็นสัดส่วน เพ่ือความสะดวกในการให้บริการ/ท างาน และเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ ศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน ของเทศบาลต าบลโนนแดง 
3. ส่วนใหญ่ต้องการให้มีโครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาพ สุขใจใกล้
บ้านต่อเนื่องทุกปี 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

13 โครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์
เครื่องช่วยความพิการฟ้ืนฟูสมรรถ 
ภาพที่บ้าน ประจ าปีงบประมาณ 
2565 จ านวน 43 หน่วยบริการ  
ณ โรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
แก้ไข ครั้งที่ 2 หน้า 4 ล าดับที่ 2 
งบประมาณ 10,000,000 บาท   
ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 132 
งบประมาณ 10,000,000 บาท  
ใช้งบประมาณด าเนินการ  
4,235,400 บาท) 

4.73 0.18 94.60 มากที่สุด  3,525  กอง
สวัสดิการ

สังคม  
โดยกองทุน

ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ
จังหวัดนคร 
ราชสีมา 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  พัฒนาระบบบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของหน่วยบริการให้สามารถ
จัดบริการและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อความจ าเป็นของคนพิการ 
ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จ าเป็นต้องได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ให้บริการสาธิตการยืมอุปกรณ์
เครื่องช่วยความพิการกับญาติหรือผู้ดูแล ให้กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้ฟ้ืนฟูสมรรถภาพต่อเนื่องที่บ้าน
ลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวคนพิการ ผู้ที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ลดความ
พิการซ้ าซ้อน  
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. ได้รับค าแนะน าและบริการดูแลเป็นอย่างดี 
2. มีความกระตือรือร้นใส่ใจให้บริการดีเยี่ยม ขอให้รักษาระดับความใส่ใจในระดับสูงมากต่อไป 
3. ต้องการให้มีโครงการรูปแบบนี้ เพราะคนมีรายได้น้อยจะได้ยืมอุปกรณ์ 
4. บริการดีมาก ๆ 
5. ต้องการได้อุปกรณ์ของใหม่ ๆ 
6. เตียงที่ยืมของงบบริจาคค่อนข้างเก่าและมีช ารุดเล็กน้อย ต้องการให้เพิ่มเตียงส าหรับผู้ป่วย 
ให้มากขึ้น 
7. ต้องการให้มีเตียงส าหรับผู้ป่วยให้บริการมากกว่านี้ 
8. ส่วนใหญ่ควรปรับปรุงขั้นตอนในการยืมเดินกลับไปกลับมาหลายจุดบริการ 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

14 โครงการศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาพ สุขใจใกล้
บ้าน จ านวน 9 แห่ง ณ อ าเภอสีดา 
อ าเภอโนนแดง อ าเภอสูงเนิน และ
อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
แก้ไข ครั้งที่ 2 หน้า 4 ล าดับที่ 2 
งบประมาณ 10,000,000 บาท   
ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 132 
งบประมาณ 10,00,000 บาท  
ใช้งบประมาณด าเนินการ  
1,091,930  บาท) 

4.68 0.27 93.60 มากที่สุด 3,272 กอง
สวัสดิการ

สังคม  
โดยกองทุน

ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ
จังหวัดนคร 
ราชสีมา 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ปว่ยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผูท้ี่มีภาวะพึ่งพิง 
ได้รับบริการฟืน้ฟูสมรรถภาพในระดับชุมชนและทีบ่้านอย่างครอบคลุมทั่วถึง ลดความแออัดในโรงพยาบาล 
และลดภาระค่าใช้จา่ยของครอบครัว มีอาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟฯู วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ในการปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือภารกิจของศูนย์ฟื้นฟสูุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน สามารถจัดบริการฟื้นฟสูมรรถภาพด้านสุขภาพใน
ชุมชน เข้าถึงประชาชนได้ เกิดความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟสูุขภาพ สขุใจใกล้บ้าน 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. ต้องการให้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ อื่น ๆ เพิ่มอีก เช่น หม้อต้ม ยางยืด 
2. ต้องการให้จัดสรรงบประมาณต่อเนื่องทุกปี 
3. งบประมาณในการจ้างอาสาสมัครน้อยเกินไป  
4. งบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ไม่เพียงพอในการให้บริการ  
5. ต้องการให้จ้างนักกายภาพบ าบัดประจ าศนูย์ฟื้นฟูสุขภาพฯ เพื่อลดการแออัดในโรงพยาบาล 
6. ต้องการให้สนับสนนุให้ประชาชนมีการเข้าถึงด้านบริการฟื้นฟูสุขภาพทุกระยะ ลดความพิการที่เกิดขึ้น 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

15 โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่
อาศัยส าหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย
ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มี
ภาวะพ่ึงพิง ประจ าปี 2565 วันที่ 7 
กันยายน 2565 ถึงวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2565 จ านวน 32 อ าเภอ 
จ านวน 231 หลัง (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561-2565 แก้ไข ครั้งที่ 2  
หน้า 4 ล าดับที่ 2 งบประมาณ 
10,000,000 บาท  ข้อบัญญัติฯ  
ปี 2565 หน้า 132 งบประมาณ 
10,000,000 บาท ใช้งบประมาณ
ด าเนินการ 11,550,000 บาท) 

4.75 0.31 95.00 มากที่สุด 695 กอง
สวัสดิการ

สังคม  
โดยกองทุน

ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ
จังหวัดนคร 
ราชสีมา 

 กิจกรรมสรุปผลเป็นรายอ าเภอ ดังนี้ 
1 อ าเภอโนนไทย จ านวน 7 หลัง (ใช้

งบประมาณด าเนินโครงการ 
=350,000 บาท) 

4.69 0.47 93.80 มากที่สุด 24  

2 อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 7 หลัง 
(ใช้งบประมาณด าเนินโครงการ 
=350,000 บาท) 

4.76 0.39 95.20 มากที่สุด 20  

3 อ าเภอเมืองยาง จ านวน 5 หลัง (ใช้
งบประมาณด าเนินโครงการ 
=250,000 บาท) 

4.84 0.35 96.80 มากที่สุด 25  

4 อ าเภอวังน้ าเขียว จ านวน 4 หลัง (ใช้
งบประมาณด าเนินโครงการ 
=200,000 บาท) 

4.84 0.36 96.80 มากที่สุด 17  

5 อ าเภอโนนแดง จ านวน 6 หลัง (ใช้
งบประมาณด าเนินโครงการ 
=300,000 บาท) 

4.70 0.36 94.00 มากที่สุด 32  
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

6 อ าเภอหนองบุญมาก จ านวน 7 หลัง 
(ใช้งบประมาณ ด าเนินโครงการ 
=350,000 บาท) 

4.69 0.64 93.80 มากที่สุด 12  

7 อ าเภอห้วยแถลง จ านวน 9 หลัง (ใช้
งบประมาณด าเนินการ  
=450,000 บาท) 

4.99 0.06 99.80 มากที่สุด 36  

8 อ าเภอโชคชัย จ านวน 9 หลัง (ใช้
งบประมาณด าเนินโครงการ 
=450,000 บาท) 

4.67 0.62 93.40 มากที่สุด 24  

9 อ าเภอเทพารักษ์ หลัง 5 หลัง (ใช้
งบประมาณด าเนินโครงการ 
=250,000 บาท) 

4.41 0.49 88.20 มาก 11  

10 อ าเภอชุมพวง จ านวน 8 หลัง (ใช้
งบประมาณด าเนินโครงการ 
=400,000 บาท) 

5.00 0.00 100.00 มากที่สุด 23  

11 อ าเภอเสิงสาง จ านวน 8 หลัง (ใช้
งบประมาณด าเนินโครงการ 
=400,000 บาท) 

4.96 0.15 99.20 มากที่สุด 19  

12 อ าเภอบัวลาย จ านวน 4 หลัง (ใช้
งบประมาณด าเนินโครงการ 
=200,000 บาท) 

5.00 0.00 100.00 มากที่สุด 13  

13 อ าเภอสีดา จ านวน 5 หลัง (ใช้
งบประมาณด าเนินโครงการ 
=250,000 บาท) 

5.00 0.00 100.00 มากที่สุด 13  

14 อ าเภอพิมาย จ านวน 12 หลัง (ใช้
งบประมาณด าเนินโครงการ 
=600,000 บาท) 

5.00 0.00 100.00 มากที่สุด 29  

15 อ าเภอปักธงชัย จ านวน 10 หลัง (ใช้
งบประมาณด าเนินโครงการ 
=500,000 บาท) 

4.83 0.27 96.60 มากที่สุด 20  
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

16 อ าเภอบัวใหญ่ จ านวน 8 หลัง (ใช้
งบประมาณด าเนินโครงการ 
=400,000 บาท) 

4.58 0.47 91.60 มากที่สุด 26  

17 อ าเภอจักราช  จ านวน 8 หลัง (ใช้
งบประมาณด าเนินโครงการ 
=400,000 บาท) 

4.88 0.21 97.60 มากที่สุด 30  

18 อ าเภอสีคิ้ว จ านวน 8 หลัง (ใช้
งบประมาณด าเนินโครงการ 
=400,000 บาท) 

4.50 0.55 90.00 มาก 21  

19 อ าเภอโนนสูง จ านวน 7 หลัง (ใช้
งบประมาณด าเนินโครงการ 
=350,000 บาท) 

4.54 0.34 90.80 มากที่สุด 15  

20 อ าเภอพระทองค า จ านวน 5 หลัง (ใช้
งบประมาณด าเนินโครงการ 
=250,000 บาท) 

4.71 0.41 94.20 มากที่สุด 15  

21 อ าเภอขามทะเลสอ จ านวน 3 หลัง 
(ใช้งบประมาณด าเนินโครงการ 
=150,000 บาท) 

4.74 0.32 94.80 มากที่สุด 11  

22 อ าเภอคง จ านวน 10 หลัง (ใช้
งบประมาณด าเนินโครงการ 
=500,000 บาท) 

4.88 0.26 97.60 มากที่สุด 34  

23 อ าเภอสูงเนิน จ านวน 9 หลัง (ใช้
งบประมาณด าเนินโครงการ 
=450,000 บาท) 

4.76 0.43 95.20 มากที่สุด 20  

24 อ าเภอขามสะแกแสง จ านวน 7 หลัง 
(ใช้งบประมาณด าเนินโครงการ 
=350,000 บาท) 

4.57 0.50 91.40 มากที่สุด 21  

25 อ าเภอประทาย จ านวน 9 หลัง (ใช้
งบประมาณด าเนินโครงการ 
=450,000 บาท) 

4.59 0.39 91.80 มากที่สุด 22  
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

26 อ าเภอแก้งสนามนาง จ านวน 5 หลัง 
(ใช้งบประมาณด าเนินโครงการ 
=250,000 บาท) 

4.41 0.40 88.20 มาก 20  

27 อ าเภอบ้านเหลื่อม จ านวน 5 หลัง (ใช้
งบประมาณด าเนินโครงการ 
=250,000 บาท) 

4.22 0.41 84.40 มาก 16  

28 อ าเภอด่านขุนทด จ านวน 10 หลัง (ใช้
งบประมาณด าเนินโครงการ 
=500,000 บาท) 

4.62 0.46 92.40 มากที่สุด 52  

29 อ าเภอล าทะเมนชัย จ านวน 5 หลัง 
(ใช้งบประมาณด าเนินโครงการ 
=250,000 บาท) 

5.00 0.00 100.00 มากที่สุด 16  

30 อ าเภอปากช่อง จ านวน 10 หลัง (ใช้
งบประมาณด าเนินโครงการ 
=500,000 บาท) 

4.76 0.29 95.20 มากที่สุด 15  

31 อ าเภอเมืองนครราชสีมา จ านวน 8 
หลัง (ใช้งบประมาณด าเนินโครงการ 
=400,000 บาท) 

5.00 0.00 100.00 มากที่สุด 10  

32 
 
 

อ าเภอครบุรี จ านวน 8 หลัง (ใช้
งบประมาณด าเนินโครงการ 
=400,000 บาท) 

4.85 0.39 97.00 มากที่สุด 33  

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ กลุ่มเป้าหมายมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น ลดความเสี่ยงของอันตรายที่
จะเกิดขึ้น และป้องกันความพิการซ้ าซ้อน กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงความสามารถที่เหลืออยู่ และรู้
คุณค่าของตนเอง กลุ่มเป้าหมายสามารถกลับไปด ารงชีวิตประจ าวันได้ดียิ่งขึ้น ไม่เป็นภาระแก่ผู้อ่ืน
หรือเป็นภาระน้อยที่สุด 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. ต้องการให้มีโครงการแบบนี้ต่อเนื่อง เพ่ือคุณภาพชีวิตคนพิการดีขึ้น  
2. ส่วนใหญ่ต้องการให้มีการสนับสนุนงบประมาณต่อเนื่องทุกปี 
3. โครงการนี้ดีต่อประชาชนได้รับประโยชน์จริง ๆ ต้องการให้มีโครงการแบบนี้ต่อไป เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน  
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ (ต่อ) 
4. ส่วนใหญ่ต้องการให้เพ่ิมจ านวนงบประมาณในก่อสร้างบ้านให้มากขึ้น เนื่องจากค่าวัสดุราคาสูงขึ้น 
5. เป็นโครงการที่ดีมาก เป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด 
6. ต้องการให้เพ่ิมจ านวนผู้รับบ้านในแต่ละหมู่บ้าน 
7. เป็นก าลังใจให้คนพิการให้มีบ้านอยู่อาศัยมั่งคงแข็งแรงปลอดภัย  
8. ต้องการให้เทคอนกรีตหน้าบ้านให้เหมาะสมกับสภาพคนพิการ และด าเนินการก่อสร้างบ้านให้แล้ว
เสร็จตามก าหนดเวลา 

 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ 4 
แผนงานงบกลาง 

4.44 0.33 88.80 มาก  8,281  อบจ.นม. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม 
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการวันลอยกระทง วันศุกร์ที่                
19 พฤศจิกายน 2564 ณ สถาน
สงเคราะห ์คนชราบ้านธรรมปกรณ์
โพธิ์กลาง อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 1 หน้า 756  
ล าดับที่ 20 งบประมาณ 20,000 บาท  
ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 397 ข้อ 2 
งบประมาณ 20,000 บาท ด าเนิน             
การจริง =4,900 บาท) 

4.50 0.38 90.00 มาก 79 กอง
สวัสดิการ

สังคม  
โดยสถาน
สงเคราะห์
คนชราฯ 
โพธิ์กลาง 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ ผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์
กลาง จ านวน 78 คน ได้ร่วมกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมที่ปฏิบัติมาภายใต้มาตรการป้องกัน
โรคโควิด-19 ท าให้ผู้สูงอายุได้รับความสุขใจ ความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรม
และประเพณีไทย 

2 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมวัน
ส าคัญและประเพณีจัดงานวันลอย
กระทง ประจ าปีงบประมาณ 2565 
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564  
ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรม
ปกรณ์วัดม่วง อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา (แผนพฒันา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 1 หน้า 759 ล าดับที่ 
27 งบประมาณ 30,000 บาท   
ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 404  
ข้อ 10 งบประมาณ 20,000 บาท 
ด าเนินการจริง=5,200 บาท) 

4.77 0.28 95.40 มากที่สุด 74 กอง
สวัสดิการ
สังคม โดย

สถาน
สงเคราะห์
คนชราฯ 
วัดม่วง 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ฯ ได้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอย
กระทงที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ฯ และบุคคลภายนอก ได้ท ากิจกรรมตาม
ประเพณีไทยร่วมกัน ผู้สูงอายุได้รับความสุขใจ ภาคภูมิใจ ที่ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีไทย 

3 โครงการวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วัน
อังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 ณ สถาน
สงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์
กลาง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 ฉบับทบทวน เล่มที่ 1 
หน้า 757 ล าดับที่ 21 งบประมาณ 
30,000 บาท  ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 
หน้า 398 ข้อ 3 งบประมาณ 20,000 
บาท ด าเนินการจริง =3,000 บาท) 

4.71 0.31 94.20 มากที่สุด 85 กอง
สวัสดิการ

สังคม  
โดยสถาน
สงเคราะห์
คนชราฯ 
โพธิ์กลาง 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ ผู้สูงอายุภายในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง 
คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง ได้มีโอกาส
พบปะท ากิจกรรมร่วมกันตามประเพณีและวัฒนธรรมที่เคยปฏิบัติมา ท าให้ผู้สูงอายุมีความสุขทางใจ 
มีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีในวันขึ้นปีใหม่ 

4 โครงการจัดงานประเพณีวันส่งท้ายปีเก่า 
ต้อนรับปีใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 
2565 วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 ณ 
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์
วัดม่วง อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวน เล่มที่ 1 
หน้า 759 ล าดับที่ 28 งบประมาณ 
25,000 บาท  ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 
หน้า 405 ข้อ 11 งบประมาณ 20,000 
บาท ด าเนินการจริง=3,000 บาท) 

4.80 0.22 96.00 มากที่สุด 105 กอง
สวัสดิการ
สังคม โดย

สถาน
สงเคราะห์
คนชราฯ 
วัดม่วง 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ฯ ได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมตาม
ประเพณีท่ีปฏิบัติสืบต่อกันมา ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ฯ และเจ้าหน้าที่ได้ท ากิจกรรมตาม
ประเพณีไทยร่วมกัน ผู้สูงอายุได้รับความสุขใจ อบอุ่นใจ เหมือนดังเช่นที่เคยอยู่กับครอบครัวในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

5 โครงการปฏิบัติธรรมส าหรับผู้สูงอายุ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
วันที่ 24-25 มีนาคม 2565 ณ สถาน
สงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์
กลาง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 ฉบับทบทวน เล่มที่ 1 
หน้า 758 ล าดับที่ 24 งบประมาณ 
40,000 บาท  ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 
หน้า 401 ข้อ 6 งบประมาณ 30,000 
บาท ด าเนินการจริง =23,400 บาท) 

4.51 0.27 90.20 มากที่สุด 49 กอง
สวัสดิการ

สังคม  
โดยสถาน
สงเคราะห์
คนชราฯ 
โพธิ์กลาง 

 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ มีแนวทางในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข
ตามสมควร ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น ส่งผลให้สุขภาพกายแข็งแรง มีทัศนคติในการ
คิดเชิงบวก ลดปัญหาความขัดแย้ง มีสติ และสมาธิ 

6 โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้าน
การพัฒนากายอุปกรณ์เครื่องช่วย
ส าหรับคนพิการ วันที่ 27-28 
พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมเขาใหญ่
คีรีธารทิพย์รีสอร์ท ต าบลหมูสี อ าเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
ฉบับทบทวน เล่มที่ 1 หน้า 750 ล าดับ
ที่ 10 งบประมาณ 200,000 บาท   
ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 409  
ข้อ 19 งบประมาณ 200,000 บาท 
ด าเนินการจริง =174,996 บาท) 

4.57 0.46 91.40 มากที่สุด 53 กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ บุคลากรกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพ่ิมพูนประสบการณ์ในการท างาน บุคลากรกองสวัสดิการ
สังคม ได้เรียนรู้การท างานเป็นทีม และการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งของภาคประชาชน ได้เพ่ิมพูน
ทักษะในการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ  
1. ต้องการให้มีการจัดโครงการอบรมแบบนี้อีก 
2. ประทับใจกับสถานที่บรรยากาศดี และวิทยากร ท าให้เกิดพลังบวกในที่ท างาน ให้ประสบ
ความส าเร็จในชีวิต และรู้เป้าหมายในชีวิตตนเองที่ชัดเจน 
3. เป็นการอบรมที่สนุก สร้างแรงบันดาลให้ท างาน และเปิดมุมมองในการคิดการท างาน. 
4. ต้องการมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

7 โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 วันที่ 7-9 
มิถุนายน 2565 ณ สถานสงเคราะห์
คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
ฉบับทบทวน เล่มที่ 1 หน้า 760 ล าดับ
ที่ 30 งบประมาณ 100,000 บาท   
ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 407  
ข้อ 15 งบประมาณ 50,000 บาท 
ด าเนินการจริง=50,000 บาท) 

4.41 0.41 88.20 มาก 80  กอง
สวัสดิการ
สังคม โดย

สถาน
สงเคราะห์
คนชราฯ 
วัดม่วง 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่มีความรู้และเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัย
ของตนเอง และมีร่างกายจิตใจที่แข็งแรง ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ได้รู้จักดูแลรักษาสุขภาพใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกวิธี ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการ
ดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือชะลอความเสื่อมของร่างกาย 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

8 โครงการปฏิบัติธรรมส าหรับผู้สงูอายุ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 วันที่  
29-30 มิถุนายน 2565 ณ สถาน
สงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวดั
นครราชสีมา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 ฉบับทบทวน เล่มที่ 1 หน้า 
760ล าดับ 32 งบประมาณ 40,000 บาท  
ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 406 ข้อ 14 
งบประมาณ 30,000 บาท ด าเนินการ
จริง =28,800 บาท) 

4.73 0.24 94.60 มากที่สุด 60 กอง
สวัสดิการ
สังคม โดย

สถาน
สงเคราะห์

คนชราฯ วัด
ม่วง 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ น าความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติธรรม มาเป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขตามสมควรในสถานสงเคราะห์ฯ ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดี  
มีสุขภาพที่แข็งแรง มีอายุยืนยาว ผู้สูงอายุมีทัศนคติในการคิดเชิงบวก ปัญหาความขัดแย้งกับเพื่อน
ผู้สูงอายุร่วมสถานสงเคราะห์ฯ ลดลง 

9 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือ่เพิ่ม
ศักยภาพของบุคลากรของสถานศกึษา
สงเคราะห์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยาบีช ถนนสุขุมวิท 
เมืองพัทยา อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
จ านวน 2 รุ่น ระหว่างวันท่ี 18-20, 21-23 
กรกฎาคม 2565 โดยสถานสงเคราะห์คนชรา
บ้านธรรมปกรณ์วดัม่วง และสถานสงเคราะห์
คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง อ าเภอเมือง
นครราชสมีา จังหวัดนครราชสมีา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2562หน้า 
207,209 ล าดับที่ 1,2 งบประมาณ 
17,732,000 บาท และงบประมาณ 
7,828,200 บาท ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 
403,404 ข้อ 8,9 งบประมาณ 300,000 บาท 
และงบประมาณ 300,000 ด าเนินการจริง 
=513,672 บาท) 

4.63 0.40 92.60 มากที่สุด 90 กอง
สวัสดิการ

สังคมสถาน
สงเคราะห์
คนชรา    

บ้านธรรม
ปกรณ์วัดม่วง 
และสถาน
สงเคราะห์

คนชรา บ้าน
ธรรมปกรณ์            
โพธิ์กลาง 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ บุคลากรสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง และสถาน
สงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง กองสวัสดิการสังคม อบจ.นครราชสีมา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และเพิ่มพูนประสบการณ์ในการท างาน บุคลากรสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วงและ
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง กองสวัสดิการสังคม อบจ.นครราชสีมา 
ได้เรียนรู้การท างานเป็นทีมและการสร้างภาคีเครือข่ายด้านสวัสดิการสังคม ได้เพิ่มพูนทักษะในการ
ปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพในการให้บริการผู้สูงอาย ุ
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ  
1. ส่วนใหญ่ต้องการให้จัดโครงการรูปแบบน้ีทุกปี 
2. ส่วนใหญ่วิทยากรโครงการนีเ้ก่ง บรรยายให้ความรู้ เข้าใจง่าย และสนุก กระตุ้นความสนใจ ประทับใจ 
3. จัดโครงการได้ดี วิทยากรให้ความรู้และสาระได้ดี ไม่น่าเบื่อ ไม่ง่วง สนุกมาก ทุกคนได้แสดงความ
คิดเห็นได้แสดงออกทุกคน 
4. ต้องการให้จัดโครงการฝึกอบรมทุกปี เป็นการพัฒนาบุคลากรของกองได้ดีมาก ๆ และได้เรียนรู้  
ได้ความสามัคคี 
5. เป็นการเปิดประสบการณ์และได้รับความรู้ในการฝึกอบรม  และสามารถน ามาปรับใช้กับ
ชีวิตประจ าวันและการท างานได้เป็นอย่างดี ได้รับมุมมองใหม่ ๆ ในการท างาน เน้ือหาสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

10 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
จ านวน 4 รุ่น วันที่ 2-5 สิงหาคม 
2565 ณ อ าเภอบัวใหญ่ อ าเภอ              
ล าทะเมนชัย อ าเภอขามทะเลสอ  
และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา (แผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวน  
เล่มที่ 1 หน้า 751 ล าดับที่ 11 
งบประมาณ 400,000 บาท   
ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 408  
ข้อ 16 งบประมาณ 300,000 บาท 
ด าเนินการจริง =165,740 บาท) 

4.33 0.43 86.60 มาก 225 กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ ผู้เข้ารับการอบรมมีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง เพื่อน ามาปรับ
ใช้ในพื้นที ่ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ไปพัฒนาต่อยอดในกลุ่มเครือข่ายและชุมชนของ
ตนเอง 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

11 โครงการอบรมการนวดบ าบัดฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่
อยู่ในภาวะพ่ึงพิง ระหว่างวันที่ 25-29 
กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมโกลเด้น
แลนด์ รีสอร์ท ต าบลไชยมงคล อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9 พ.ศ.2564  
หน้า 5 ล าดับที่ 15 งบประมาณ 
640,000 บาท  ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 
หน้า 408 ข้อ 17 งบประมาณ 
320,000 บาท ด าเนินการจริง 
=302,657 บาท) 

4.45 0.49 89.00 มาก 45 กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ แพทย์แผนไทย ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย และจิตอาสา มีความรู้ความ
เข้าใจในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง โดยการนวดบ าบัดให้ถูก
หลักวิธีการของแพทย์แผนไทย คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง ได้รับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพด้วยการนวดบ าบัดรักษา ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น ลดภาระให้กับคนในครอบครัว สร้างสาย
สัมพันธ์คนในครอบครัว ในชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรงโดยหลีกเลี่ยงการใช้ยาประกอบกับจิตอาสา 
ผู้ดูแลยังมีส่วนร่วมในการช่วยส่งเสริมป้องกัน และสร้างเสริมฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ  
1. ส่วนใหญ่ต้องการให้จัดโครงการรูปแบบนี้ต่อเนื่องทุกปี เพ่ือทบทวนความรู้ เป็นประโยชน์มาก 
2. ต้องการให้มีโครงการแบบนี้อีก จะได้ลดอาการในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
ในชุมชน และขอให้เพิ่มจ านวนวันอบรมให้มากกว่านี้ จะได้น าความรู้ที่มาอบรมในครั้งนี้ไปต่อยอด
ช่วยเหลือผู้ป่วย ในชุมชนให้ได้มากที่สุด 
3. ขอบคุณวิทยากรบรรยายได้ชัดเจน น าความรู้ที่ได้มาใช้กับครอบครัว 
4. วิทยากรพูดเรื่องอ่ืนมากเกินไป ผู้เข้าอบรมเป็นผู้สูงอายุท าให้ลืมง่าย ขอให้วิทยากรสอนกดจุดซ้ า 
2-3 ครั้งและทดลองจับจุดให้ตรงต าแหน่ง ให้พ่ีเลี้ยงเดินดูว่าจับจุดถูกไหม แล้วค่อยสอนจุดอื่น ๆ  
5. ผู้เข้าอบรมเป็นผู้สูงอายุ การนั่งพื้นนาน ๆ ท าให้ปวดหลัง เข้าใจว่าการนวดต้องนวดท่าไหน แต่นั่ง
นานบางคนไม่กล้าบอกเจ้าหน้าที่ถึงกับเป็นไข้ ขอให้วิทยากรและผู้จัดโครงการในครั้งต่อไปเน้นเรื่อง
สุขภาพของผู้เข้าร่วมโครงการเป็นหลัก 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

12 โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 
23-24 สิงหาคม 2565 ณ สถาน
สงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์
กลาง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวัด
นครราชสีมา  (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวน เล่มที่ 
1 หน้า 758 ล าดับที่ 25 งบประมาณ 
100,000 บาท  ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 
หน้า 402 ข้อ 7 งบประมาณ 60,000 
บาท ด าเนินการจริง =28,800 บาท) 

4.82 0.29 96.40 มากที่สุด 61 กอง
สวัสดิการ
สังคม โดย

สถาน
สงเคราะห์

คนชรา 
บ้านธรรม
ปกรณ์โพธิ์

กลาง 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ มีความรู้และเข้าใจในการดูแลสุขภาพ
อนามัยของตนเองสามารถน าความรู้ที่ได้ ปรับใช้ในการด าเนินชีวิต ชะลอความเสื่อมของร่างกาย 
ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้ฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายผ่านการท ากิจกรรมอาชีวบ าบัด 
และมีความภาคภูมิใจในฝีมือตนเอง 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ  
- ต้องการให้มีกิจกรรมกลุ่มฝึกสมาธิประดิษฐ์ของใช้ หรือการรวมกลุ่มพูดคุยพบประสังสรรค์ของ
ผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุไม่เหงาในการใช้ชีวิตประจ าวัน 

13 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุและทัศนศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 วันอังคารที่ 
30 สิงหาคม 2565 ณ สถาน
สงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์
กลาง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 ฉบับทบทวน เล่มที่ 1 
หน้า 757 ล าดับที่ 23 งบประมาณ 
200,000 บาท  ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 
หน้า 400 ข้อ 5 งบประมาณ 100,000 
บาท ด าเนินการจริง =18,600 บาท) 

4.52 0.31 90.40 มากที่สุด 60 กอง
สวัสดิ 
การ

สังคม 
โดย

สถาน
สงเคราะ
ห์คนชรา

บ้าน
ธรรม
ปกรณ์

โพธิ์กลาง 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ ผู้สูงอายุชาย-หญิง และเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรม
ปกรณ์โพธิ์กลางมีปฏิบัติสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และท ากิจกรรมร่วมกัน ผู้สูงอายุชาย-
หญิง มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีข้ึน ผู้สูงอายุชาย-หญิง มีความสุข ลดความตึงเครียด ความวิตก
กังวล รู้สึกผ่อนคลาย 

14 โครงการพฒันาสุขภาวะผู้สูงอายุ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วัน
อังคารที่ 13 กันยายน 2565 ณ สถาน
สงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัด
ม่วง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 ฉบับทบทวน เล่มที่ 1 
หน้า 760 ล าดับที่ 31 งบประมาณ 
150,000 บาท  ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 
หน้า 406 ข้อ 13 งบประมาณ 
100,000 บาท ด าเนินการจริง 
=21,600 บาท) 

4.72 0.36 94.40 มากที่สุด 80 กอง
สวัสดิการ

สังคม 
โดยสถาน
สงเคราะห์
คนชราบ้าน
ธรรมปกรณ์ 

วัดม่วง 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ ผู้สูงอายุหญิง และเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรม
ปกรณ์วัดม่วงมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และท ากิจกรรมร่วมกัน ผู้สูงอายุหญิงมี
สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีขึ้น ผู้สูงอายุหญิง มีความสุขลดความตึงเครียด ความวิตกกังวล  
รู้สึกผ่อนคลาย 

 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ 4 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

4.61 0.35 92.20 มากที่สุด  1,146  อบจ.นม. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม 
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชน
อ าเภอห้วยแถลงตามรอยพ่ออยู่อย่าง
พอเพียง อ าเภอห้วยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา จ านวน 3 รุ่น วนัที่ 7-17 
มีนาคม 2565 ณ หอประชุมอ าเภอ
ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ศึกษา
ดูงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
ฉบับทบทวนเล่ม 1 อบจ.นม หน้า 790 
ล าดับที่ 32 งบประมาณ 1,697,630 
บาท ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 429 
ข้อ 2 งบประมาณ 1,697,630 บาท)   

4.26 0.58 85.20 มาก 143 ส านัก
ปลัดฯ 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ ประชาชนผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ และเพ่ิม
ศักยภาพในการประกอบอาชีพ ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน าประสบการณ์น านวัตกรรมใหม่
มาพัฒนาให้กับชุมชนของตนเองได้และเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายเป็นรากฐานการพัฒนาน าไปสู่การ
พ่ึงพาตนเอง 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. เป็นโครงการที่ดี มีความเหมาะสม ได้รับความรู้ที่สามารถน าไปพัฒนา และปรับใช้ภายใน
ครอบครัว  
2. ควรคัดเลือกรับการศึกษาดูงานให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม                 
มากเกินไป 
3. ต้องการให้มีการจัดโครงการเช่นนี้อีก เพิ่มเวลาการเรียนรู้ในแต่ละฐานให้มากข้ึน หาที่รับประทาน
อาหารใกล้ ๆ สถานที่ศึกษาดูงาน 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชน
ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติของ
ชุมชน อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา จ านวน 2 รุ่น วนัที่  
15-23 กุมภาพันธ์ 2565 อบรม
วิชาการ ณ หอประชุมเทศบาลต าบล
ขามสะแกแสง อ าเภอขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา ศึกษาดูงาน  
ณ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
ฉบับทบทวน เล่ม 1 งบประมาณ 
1,680,000 บาท หน้า 792 ล าดับ 
ที่ 37 ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 430 
ข้อ 4 งบประมาณ 1,458,000 บาท) 

4.38 0.37 87.60 มาก 352 ส านัก
ปลัดฯ 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าศาสตร์พระราชาไป
ปฏิบัติในชุมชนได้ และสามารถน าประสบการณ์จริงจากการศึกษาดูงานมาปรับใช้ในชุมชนของ 
ตนเองได้ 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. เป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์มาก สามารถน าไปพัฒนาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนได้ 
และต้องการให้จัดโครงการเช่นนี้อย่างสม่ าเสมอ 
2. ต้องการรับความรู้เรื่องพัฒนาชุมชน พัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชน หรือสถานที่เป็นแหล่งการ
เรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ 
3. ศึกษาดูงานที่ภาคเหนือ เพื่อศึกษาการปลูกต้นไม้ การท าผ้ามัดย้อม และพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว  
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพให้กับ
ประชาชน ตามศาสตร์พระราชาสู่
การปปฏิบัติของชุมชนอ าเภอประทาย 
จ านวน 2 รุ่น วันที่ 21-26 มีนาคม 
2565 อบรมวิชาการ ณ หอประชุม
อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดจันทบุรี  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
ฉบับทบทวน เล่ม 1 งบประมาณ 
1,200,000 บาท หน้า 796 ล าดับ 
ที่ 46 ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 429 
ข้อ 1 งบประมาณ 1,200,000 บาท) 

4.55 0.44 91.00 มากที่สุด 325 ส านัก
ปลัดฯ 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าศาสตร์พระราชาไป
ปฏิบัติในชุมชนได้ สามารถน าประสบการณ์จริง จากการศึกษาดูงานมาปรับใช้ในชุมชนของตนเอง  
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. ต้องการให้จัดโครงการแบบนี้ทุก ๆ ปี เพ่ือหาความรู้มาใช้ในการพัฒนาต่อยอดในพ้ืนที่ชุมชน   
2. ได้รับประโยชน์จากการศึกษาดูงานน าไปพัฒนาในชุมชนของตนเองได้ 
3. ได้รับความรู้หลาย ๆ อย่าง ด้านการเกษตรพอเพียง ได้เข้าถึงด้านการเกษตรพอเพียง ไดค้วามรู้
การจัดระบบการเกษตร 
4. ต้องการให้มีผู้เข้าร่วมโครงการนี้มากขึ้น เพราะเกษตรกรต้องมีความรู้ในเรื่องด้านการเกษตร
โดยตรง 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชน 
ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติของ
ชุมชน อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จ านวน 2 รุ่น วันที่ 21-29 มีนาคม 
2565 อบรมวิชาการ ณ โรงแรม 
เดอะริช โฮเทล อ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ2564 หน้า 47 
ล าดับที่ 8 งบประมาณ 1,145,600 
บาท  ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 432 
ข้อ 7 งบประมาณ 1,145,600 บาท 
ใช้งบประมาณด าเนินการ  
1,058,600 บาท) 

4.24 0.54 84.80 มาก 333 ส านัก
ปลัดฯ 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าศาสตร์พระราชาไป
ปฏิบัติในชุมชนได้ สามารถน าประสบการณ์จริงมาศึกษาดูงานมาปรับใช้ในชุมชนของตนเอง       
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. ควรพัฒนากลุ่มงานด้านอาชีพแปรรูปด้านผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น 
2. ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงราย หรือจังหวัดน่านที่มีศูนย์ OTOP 
3. การศึกษาช่องทางการตลาด และการผลิตวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน 
4. กลับมาจากการศึกษาดูงานควรมีการตั้งผู้ที่มีความรู้เป็นอย่างดีภายในกลุ่ม เพ่ือที่จะได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นของแต่ละคน 
5. การบริหารจัดการขยะ และการท าเกษตรอินทรีย์ 
6. ไปศึกษาดูงานอาชีพเสริม วิถีชีวิต ทีจ่ังหวัดนครนายก 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพประขาชน
ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติของ
ชุมชม อ าเภอบ้านเหลื่อม จ านวน  
2 รุ่น วันที่ 14-26 กุมภาพันธ์ 2565 
อบรมวิชาการ ณ หอประชุมโรงเรียน
บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ อ าเภอ 
บ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา  
และศึกษาดูงาน จังหวัดนครพนม  
และจังหวัดสกลนคร (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่ม 1 หน้า 791 ล าดับที่ 36 
งบประมาณ 1,700,000 บาท  
ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 430  
ข้อ 3 งบประมาณ 1,700,000 บาท) 

4.46 0.41 89.20 มาก 367 ส านัก
ปลัดฯ 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน าศาสตร์พระราชาไป
ปฏิบัติในชุมชนได้ และสามารถน าประสบการณ์จริงจากการศึกษาดูงานมาปรับใช้ในชุมชนของตนเอง 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. ต้องการศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาดูงานการพัฒนาภูพาน จังหวัดสกลนคร ในเรื่องการเลี้ยงไก่ด า                  
สีต่าง ๆ 
2. การกักเก็บน้ าไว้ใช้ในหน้าแล้ง วิธีการจัดการนี้ในโครงการพัฒนาลุ่มน้ าก  า จังหวัดนครพนม 
3. ต้องการศึกษาดูงานภาคตะวันออก จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดตราด 
4. ต้องการศึกษาดูงานเรื่องการพัฒนาการ แปรรูปอาหาร เก็บรักษาไว้กินเอง และจ าหน่าย การใช้
ชีวิตพอเพียง การท าเกษตรแบบผสมผสาน เอาใช้ปรับปรุงเรื่องดินและน้ าให้มีประโยชน์ร่วมกัน ณ 
จังหวัดทางภาคเหนือ 
5. ต้องการให้มีการอบรมฝึกปฏิบัติจริง ศูนย์เกษตร กสิกรรมธรรมชาติ จังหวัดชลบุรี           
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

6 โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว
อบอุ่น ประจ าปี 2565 จ านวน 6 รุ่น 
วันท่ี 22-30 มีนาคม 2565 ณ อ าเภอ
โนนแดง อ าเภอหนองบุญมาก อ าเภอ
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งท่ี 8 พ.ศ. 2564หน้า 50 
ล าดับท่ี 13 งบประมาณ 300,000 บาท 
ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 442 ข้อ 27 
งบประมาณ 300,000 บาท  ใช้
งบประมาณด าเนินการ 215,490 บาท) 

4.17 0.54 83.40 มาก 277 กอง
สวัสดิ 
การ 

สังคม  

 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถสร้างรายได้ พร้อมกับมีเวลาอยู่กับลูก               
มีทักษะการเลี้ยงดูบุตร มีการวางแผนการด าเนินชีวิต และการใช้จ่ายเงินท่ีดี 

7 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
เสริมอ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา จ านวน 18 รุ่น วนัท่ี 22 
มีนาคม 2565 ถึงวันท่ี 20 เมษายน 
2565 ณ อ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา (แผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง  
ครั้งท่ี 11 พ.ศ. 2564 หน้า 35 ล าดับ 
ท่ี 4 งบประมาณ 2,000,000 บาท   
ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 437 ข้อ 18 
งบประมาณ 1,000,000 บาท) 

4.25 0.50 85.00 มาก 1,421 กอง
สวัสดิ 
การ 

สังคม  

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ความรู้และสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. ต้องการให้มีการจัดโครงการแบบนี้อีก เพราะเป็นโครงการท่ีดี มีประโยชน์  
2. ต้องการให้จัดอบรมเรื่องอื่น ๆ เช่น การการท าบายศรี แบบประยุกต์สวยงาม การร้อยมาลัย การปลูก
ผักไฮโดรโปนิกส์ การท าผักปลอดสาร การขายออนไลน์ การท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพใช้ในการเกษตร การ
ฆ่าแมลง บ ารุงพืชผักที่ปลูก เป็นต้น 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

8 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
เสริม อ าเภอเมืองนครราชสีมา จ านวน
4 หลักสูตร 5 รุ่น ห้องประชุมสมาคม
ฮากกา อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่  
6 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่  
26 พฤษภาคม 2565 (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2564 หน้า 53  
ล าดับที่ 16 งบประมาณ  
300,000 บาท  ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 
หน้า 439 ข้อ 21 งบประมาณ 
300,000 บาท) ใช้งบประมาณ
ด าเนินการ 292,580 บาท 

4.54 0.36 90.80 มากที่สุด  369  กอง
สวัสดิ 
การ

สังคม  

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
เพ่ือสร้างงานสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. ต้องการให้มีการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพต่อเนื่อง เพราะมีประโยชน์มาก ลดการใช้ปุ๋ยเคม ี 
2. ต้องการไปทัศนศึกษาดูงานการปลูกกัญชา การแปรรูปจากกัญชา ตัวแทนจากอ าเภอครบุรี  
3. ต้องการให้จัดอบรมการจัดท าสบู่จากน้ ามันพืชที่ใช้แล้ว 
4. เป็นโครงการที่ดี เป็นการส่งเสริมอาชีพ ให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน  
5. ต้องการให้จัดอบรมเรื่องการท าขนมไทย การถนอมอาหารให้สดและอยู่ได้นาน การแปรรูปอาหาร
จากพืชผัก ผลไม้ต่าง ๆ 
6. ต้องการให้จัดอบรมงานฝีมืออจากเศษขยะรีไซเคิล 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

9 โครงการจัดงานเดิ่น ศิลป์ กินเที่ยว 
วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์ 
การค้าเซ็นทรัลพลาซา ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา   (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1 พ.ศ. 2562 หน้า 22 ล าดับที่ 15 
งบประมาณ 300,000 บาท  ข้อ
บัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 436 ข้อ 15 
งบประมาณ 300,000 บาท)  

4.41 0.53 88.20 มาก 239 กอง
สวัสดิ 
การ

สังคม  

 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ รู้จักการท างานเป็นทีม และกล้า
แสดงออกรู้จักการประกอบอาชีพ มีทักษะเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและรู้ศักยภาพของตนเอง  
และมีพ้ืนที่ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

10 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 
จ านวน 2 รุ่น วันที่ 6-10 มิถุนายน 
2565 ณ หอประชุมโรงเรียนบัวลาย 
อ าเภอบัวลาย และศึกษาดูงาน  
ณ อ าเภอวังน้ าเขียว และอ าเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564 หน้า 51  
ล าดับที่ 14 งบประมาณ 500,000 
บาท  ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 440 
ข้อ 23 งบประมาณ 500,000 บาท  
ใช้งบประมาณด าเนินงาน 
=493,610 บาท)  

4.54 0.42 90.80 มากที่สุด 140  กอง
สวัสดิ 
การ

สังคม  

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ ผู้เข้ารับการอบรมมีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง เพื่อน ามาปรับ
ใช้ในพื้นที ่และสามารถน าความรู้ไปพัฒนาต่อยอดในกลุ่มเครือข่าย และชุมชนของตนเอง 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

11 โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีและ
ประชาชนทั่วไปเพ่ือพัฒนาอาชีพ 
สร้างรายได้ วันที่ 2-4 กันยายน 2565                 
ณ โรงแรมสบายโฮเทล อ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564 หน้า 49 
ล าดับที่ 12 งบประมาณ 300,000 บาท  
ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 442 ข้อ 28 
งบประมาณ 300,000 บาท) ใช้งบ 
ประมาณด าเนินงาน 220,100 บาท 

4.33 0.54 86.60 มาก   46  กอง
สวัสดิ 
การ

สังคม  

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ สตรีและประชาชนทั่วไปสามารถสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้
ให้กับตนเองและครอบครัวมีความเข้าใจด้านการออมเงินและเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. พร้อมทุกด้าน สอนชัดเจนเข้าใจ ขอบคุณที่จัดอบรมที่มีประโยชน์แบบนี้ 
2. ต้องการจัดอบรมหลักสูตร ขายสินค้าออนไลน์ 
3. ต้องการให้เพ่ิมจ านวนวันอบรม สิ่งที่ได้รับ คือ เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เราท าผิดมาตลอด ต้องขอบคุณ
วิทยากรที่มาให้ความรู้ในครั้งนี้เป็นอย่างมาก 
4. ระหว่างการแสดงวิธีท า ถ้าน าอุปกรณ์ไปล้าง ก็จะไม่สามารถตามข้ันตอนการท าได้ น่าจะมีการท า
เป็นตัวอย่าง สาธิต 1 รอบ ก่อนลงมือปฏิบัติจริง 

12 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่        
(Startups) จ านวน 2 รุ่น วันท่ี 6-9 
กันยายน 2565 ณ โรงแรมเดอะริช 
นครราชสีมา ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสมีา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
เพิ่มเติม ครั้งท่ี 7 พ.ศ. 2564 หน้า 18 
ล าดับท่ี 5 งบประมาณ 450,000 บาท  
ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 438 ข้อ 19 
งบประมาณ 450,000 บาท ใช้งบ 
ประมาณด าเนินงาน=207,550 บาท)  

4.38 0.50 87.60 มาก  102  กอง
สวัสดิ 
การ 

สังคม  
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้มีความเข้าใจและมีความพร้อมในการ
เป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะเรื่องการตลาดออนไลน์และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
การประกอบธุรกิจหรือประกอบอาชีพของตนเองได้ ผู้ประกอบธุรกิจในช่วงก่อตั้ง มีความรู้และมี
ความพร้อมปรับเปลี่ยนในธุรกิจหรืออาชีพสามารถปรับตัวอยู่รอดและสร้างโอกาสขยายธุรกิจต่อไปได้ 
และผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นผู้ว่างงาน บัณฑิตใหม่ และผู้สนใจที่ต้องการประกอบอาชีพอิสระใหม่ 
หรืออาชีพเสริม มีโอกาส สามารถน าความรู้ไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้ผ่านการท าตลาดออนไลน์ได้ 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. อาหารเป็นแบบบุฟเฟ่ต์ ควรจัดเป็นแบบโต๊ะอาหาร 
2. วิทยากรสอนดีมาก ถ้าจัดโครงการอีกต้องการมาอบรมเพ่ิมความรู้อีกครั้ง สามารถน าไปใช้ได้จริง 
3. ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ดีท าให้รู้ช่องทางหารายได้เพ่ิมมากข้ึน ได้แรงบันดาลใจในการไปประกอบ
อาชีพ ต้องการให้จัดโครงการแบบนี้ต่อเนื่อง 
4. ต้องการให้มีการอบรมยกระดับให้ความรู้ ความสามารถ กับประชาชนได้มีโอกาส เพ่ือคนโคราช 
ในการสร้างรายได้ 
5. ต้องการจัดโครงการนี้กับคนรุ่นใหม่ หรือนักศึกษา คนว่างงาน 

13 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในพ้ืนที่
อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
จ านวน 4 รุ่น วันที่ 23 กรกฎาคม 
2565 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2565 
อบรมด้านวิชาการ ณ หอประชุม
อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครพนม และ
จังหวัดมกุดาหาร  (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10 
พ.ศ.2564 หน้า 70 ล าดับที่ 1 
งบประมาณ 2,000,000 บาท   
ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 443  
ข้อ 30 งบประมาณ 2,000,000 บาท 
ใช้งบประมาณด าเนินการ 
=1,662,144 บาท) 
 

4.25 0.47 85.00 มาก    519  กอง
สวัสดิ 
การ

สังคม  
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และความสามารถน าความรู้ไป
ปรับใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มให้เข้มแข็งและยั่งยืน สามารถเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์/
สินค้าของกลุ่มและตนเองได้ทางสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งจะส่งผลให้มียอดการจ าหน่ายเพิ่มข้ึนและเข้าถึง
ผู้บริโภคได้มากขึ้น (ภายใต้สถานการณ์โควิด-19) และผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีโอกาสได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับแหล่งศึกษาดูงาน  
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. ต้องการให้มีการจัดโครงการแบบนี้อีก และต้องการให้จัดอบรมเรื่องการท าอาหาร 
2. ต้องการให้มีการสอนการท าบายศรี แบบประยุกต์สวยงาม และการร้อยมาลัย 
3. ต้องการให้สอนวิธีปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ และให้ความรู้การท าผักปลอดสาร 
4. เป็นโครงการที่ดีมาก ต้องการให้สอนการท าปุ๋ย น้ าหมักชีวภาพใช้ในการเกษตร ยาฆ่าแมลง บ ารุง
พืชผักที่ปลูก 

 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ 4 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

4.37 0.48 87.40 มาก 4,633  อบจ.นม. 

 
สรุปผลวิเคราะห์ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม โครงการที่ใช้ในการติดตาม
ประเมินผลฯ แบบสุ่มโครงการตาม 

แผนงานงบกลาง (กองทุนฟื้นฟู)   จ านวน  15 โครงการ  
แผนงานสังคมสงเคราะห์   จ านวน  14 โครงการ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  จ านวน  13 โครงการ  
มีกลุ่มตัวอย่างท่ีกรอกแบบสอบถาม  รวมทั้งสิ้น จ านวน 14,060  ฉบับ   

สรุปพบว่า   ค่าเฉลี่ย  X  เท่ากับ  4.47  คิดเป็นร้อยละ  89.40 
  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า S.D. เท่ากับ  0.39 

ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



237 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบบั) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนิน 
งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
(กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ) จ านวน 
6 รุ่น วันที่ 25 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 
10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 8 
พ.ศ. 2564 งบประมาณ 3,348,740 
บาท หน้า 67 ล าดับที่ 7 ข้อบัญญัติ  
ปี 2565 หน้า 370 ข้อ 6 งบประมาณ 
600,000 บาท) 

4.58 0.33 91.60 มากที่สุด 1,159 กอง
สาธารณ

สุข 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  ลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในโรงเรียนสังกัด อบจ.
นครราชสีมา แกนน านักเรียน ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา สามารถเป็นแบบอย่างในการ
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อได้ กลุ่มเป้าหมายสามารถเพ่ิมทักษะและฟ้ืนฟูความรู้ในการเฝ้าระวังป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ และสามารถส่งเสริม สนับสนุน บูรณาการ/เชื่อมโยง ขับเคลื่อนการด าเนินการ
ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ ของหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในพ้ืนที่
จังหวัดนครราชสีมา 

2 
 

 
  

  
     

 
  

4.17 0.47 83.40 มาก 1,507 กอง
สาธารณ

สุข 

ข้อ 11 งบประมาณ 777,000 บาท)
ที่ 2 ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 373 
มาณ 777,000 บาท หน้า 62 ล าดับ 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564 งบประ 
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
พิมาย จังหวัดนครราชสีมา แผน 
วันที่ 1-9 มีนาคม 2565 ณ อ าเภอ 
จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 10 รุ่น 
โครงการการดูแลสุขภาพองค์รวม 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบบั) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาศักยภาพแกนน าสุขภาพใน
ระดับหมู่บ้าน อ าเภอพิมายได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะ
แบบองค์รวมในพื้นที่ อ าเภอพิมายได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์การดูแล
สุขภาพแบบองค์รวม และประชาชน/ชุมชน/ท้องถิ่น มีความเข้มแข็ง สามารถจัดการปัญหาสุขภาพได้
ด้วยตนเองจนน าไปสู่สุขภาวะที่ดี 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. ขอให้มีเบี้ยประชุม สถานที่อบรม เหมาะสม อากาศดี  อาหารว่างมีความเหมาะสม  
2. ในการจัดอบรมครั้งต่อไปต้องการให้ผู้จัดโครงการอบรมออกเป็นหนังสือให้ทางผู้น าชุมชนได้รับ
ทราบด้วย 
3. ในการอบรมครั้งต่อไปต้องการให้แบ่งเป็นต าบล เพราะอากาศร้อน พัดลมไม่เพียงพอ 
4. ต้องการให้มีการอบรมทุก ๆ ปี เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดูแลสุขภาพท่ีดีของประชาชน 
5. ต้องการให้กระชับเวลาให้น้อยกว่านี้ เพราะรายละเอียดในเรื่องเดียวกันมากเกินไป 
6. ต้องการให้จัดอบรมสม่ าเสมอ และหาวิทยากรมาแนะน าจะได้ประโยชน์มากขึ้นในหมู่บ้าน 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน า
สุขภาพภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพและ
ประชาชน อ าเภอขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 26-27 
เมษายน 2565 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัด
ปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564 
งบประมาณ 460,000 บาท หน้า 69 
ล าดับที่ 9 ข้อบัญญัติฯ ปี 2565  
หน้า 376 ข้อ 17 งบประมาณ  
จ านวน 460,000 บาท)  

4.22 0.37 84.40 มาก 115 กอง
สาธารณ

สุข 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์แก่ตนเองครอบครัว และชุมชน แกนน าสุขภาพ ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ และ
ประชาชนได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้สามารถประสานความร่วมมือช่วยเหลือกันในการท างาน และ
เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ ความสมัครสมานสามัคคี ระหว่างแกนน าสุขภาพ ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ 
และประชาชน 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบบั) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. การศึกษาดูงานครั้งนี้ได้รับความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรหลากหลายชนิด และได้น าความรู้มาปรับใช้
ในชีวิตประจ าวัน  
2. เป็นการศึกษาดูงานที่ได้รับความรู้ที่หลากหลายทั้งการใช้สมุนไพร และการรักษาแพทย์แผนไทย 

4 โครงการส่งเสริมการด าเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และปัญหาการตั้งครรภ์ใน
กลุ่มวัยรุ่น  
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะท างาน วันที่ 29 มิถุนายน 2565 
ณ โรงแรมโกลเด้นแลนด์ รีสอร์ท 
ต าบลไชยมงคล อ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติฯ 
จ านวน 6 รุ่น วันที่ 7-27 กรกฎาคม 
2565 โรงเรียนครบุรี โรงเรียนสีคิ้ว 
"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" โรงรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ์ ,โรงเรียนบัวใหญ่ , โรงเรียน
สูงเนิน ,โรงเรียนประทาย  
กิจกรรมที่ 3 การติดตามและ
ประเมินผล วันที่ 7 กันยายน 2565 
โรงเรียนเตรีมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
นครราชสีมา อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10 
พ.ศ.2564 หน้า 55-56 ล าดับที่ 29 
งบประมาณ 700,000 บาท 
ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 369  
ข้อ 05 งบประมาณ 700,000 บาท) 
 

4.60 0.34 92.00 มากที่สุด  1,261  กอง
สาธารณ

สุข 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบบั) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ ด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการ
เจริญพันธุ์ กลุ่มเป้าหมายตระหนัก เข้าใจในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
และปัญหาการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น เกิดแกนน านักเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และปัญหาการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น และมีการบูรณาการระบบการดูแลช่วยเหลือและส่ง
ต่อนักเรียนที่ประสบปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น  
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. ต้องการให้จัดหาเก้าอ้ีให้เพียงพอแก่ผู้เข้าร่วมการอบรม จัดให้มีกิจกรรมนันทนาการร่วมด้วย                 
และมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ต้องการให้จัดกิจกรรมแบบนี้อีกทุก ๆ ปี  
3. วิทยากรบรรยายดี เข้าใจง่าย 

5 โครงการสุขภาพดีทุกช่วงวัย ด้วยหลัก 
3 อ. อาหารดี อารมณ์ดี และออก
ก าลังกายดี จ านวน 4 กิจกรรม วันที่ 
2-6 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุม
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย อ าเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564 งบประมาณ 
660,000 บาท หน้า 63 ล าดับที่ 3  
ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 373 ข้อ 12 
งบประมาณ จ านวน 660,000 บาท) 

4.24 0.49 84.80 มาก 705 กอง
สาธารณ

สุข 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการสร้างเสริมความรู้รอบด้านสุขภาพ และ
ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพให้ถูกต้องและเหมาะสม ได้รับการพัฒนา
ความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง สามารถพ่ึงพาตนเองด้านสุขภาพได้ และประชาชน/ชุมชน/
ท้องถิ่น มีความเข้มแข็ง สามารถจัดการปัญหาสุขภาพได้ด้วยตนเองจนน าไปสู่สุขภาวะ 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. ควรบริหารเวลาในการบรรยายให้ดีและควบคุมเวลาการบรรยายให้เหมาะสม เนื้อหาสาระในการ
ประชุมควรกระชับได้ใจความ จะได้ไม่น่าเบื่อ การถ่ายทอดความรู้วิทยากรพูดเร็วเกินไป 
2. การให้ความรู้ควรเน้นที่ตัวเด็กนักเรียน เด็กจะได้เข้าใจและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
3. เป็นโครงการที่ดี ต้องการให้จัดทุก ๆ ปี และต้องการให้มีเอกสารประกอบการอบรมมากกว่านี้ 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบบั) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน า
สุขภาพ เพ่ือดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
ในชุมชนจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 3-5 
สิงหาคม 2565 ศึกษาดูงาน จังหวัด
พิษณุโลก และจังหวัดเพรชบูรณ์   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564 
งบประมาณ 769,000 บาท หน้า 61 
ล าดับที่ 1 ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 
372 ข้อ 10 งบประมาณ 769,000 
บาท)  

4.49 0.41 89.80 มาก 152 กอง
สาธารณ

สุข 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพแกนน าสุขภาพใน
ระดับหมู่บ้าน จังหวัดนครราชสีมาได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสุข
ภาวะแบบองค์รวมในพ้ืนที่และได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน ศูนย์การดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวม 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. ต้องการให้เพ่ิมเวลาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากกว่านี้ 
2. ขอบคุณท่ีจัดโครงการอบรม เป็นการจัดการดูงานที่ดีเยี่ยม 
3. ท าให้ทราบแนวทางในการท างานของโรงเรียนเบาหวาน ควรเน้นไปในแนวทางเดียวกันระหว่าง
แพทย์ในโรงพยาบาลและคณะท างานของโรงเรียนเบาหวาน 
4. ต้องการให้จัดจ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมเป็นคณะ เพื่อเจาะลึกในเรื่องที่จะดูงาน เพราะคณะดูงานมี
จ านวนมากเกินไป 
5. เป็นโครงการที่ดี ต้องการให้จัดต่อเนื่องทุก ๆ ปี 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบบั) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

7 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน า
สุขภาพและภาคีเครือข่ายสุขภาพ 
กิจกรรมศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข 
การแพทย์แผนไทยและพืชสมุนไพร 
และแลกเปลี่ยนความรู้ จ านวน 3 รุ่น 
วันที่ 3-16 สิงหาคม 2565 ศึกษาดู
งาน จังหวัดสระแก้ว และจังหวัด
จันทบุรี  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10 
พ.ศ.2564 งบประมาณ 1,801,000 
บาท หน้า 46-47 ล าดับที่ 9 ข้อ
บัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 368 ข้อ 4 
งบประมาณ 1,801,000 บาท  
ใช้ด าเนินการ=1,350,000 บาท) 

4.32 0.47 86.40 มาก 331 กอง
สาธารณ

สุข 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  แกนน าสุขภาพและภาคีเครือข่ายสุขภาพมีทัศนคติท่ีดีในการดูแล
สุขภาพประชาชน แกนน าสุขภาพและภาคีเครือข่ายสุขภาพสามารถน าความรู้และทักษะไป
ปฏิบัติงานในชุมชนตามบทบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ แกนน าสุขภาพ และภาคีเครือข่ายสุขภาพ
ได้รับขวัญ ก าลังใจ และมีแรงกระตุ้นในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขต่อไป 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. ได้รับความรู้ การบรรยายเข้าใจในเนื้อหามาก สร้างความเข้าใจในแต่ละจุดเรียนรู้ดีมาก 
2. ต้องการให้จัดโครงการแบบนี้อีก เป็นโครงการที่ท าให้ได้รับความรู้เป็นอย่างมาก 
3. ท าให้ได้รับความรู้สรรพคุณของสมุนไพรในชุมชนหรือหมู่บ้าน 
4. ส่วนใหญ่ให้จัดโครงการแบบนี้อีก ได้รับความรู้ด้านสุมนไพรและได้รู้จักสมุนไพรเพิ่มขึ้น 
5. ต้องการให้เพ่ิมจ านวนของสตรีผู้น าแต่ละอ าเภอให้มากข้ึนอีก 
6. สถานที่ดูงานมีจ านวนห้องน้ าไม่เพียงพอต่อผู้มาศึกษาดูงาน  
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบบั) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

8 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพแกนน าสุขภาพเครือข่าย 
ด้านสุขภาพ และประชาชน กิจกรรม
จัดฝึกอบรม และศึกษาดูงานด้าน
สาธารณสุขการแพทย์แผนไทยและ 
พืชสมุนไพร จ านวน 3 รุ่น วันที่  
11-25 กรกฎาคม 2565 ศึกษาดูงาน 
ณ จังหวัดนครนายก และจังหวัด
ปราจีนบุรี แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 8  
พ.ศ.2564 งบประมาณ 1,000,000 
บาท หน้า 65 ล าดับที่ 5 ข้อบัญญัติฯ 
ปี 2565 หน้า 374 ข้อ 174 จ านวน 
1,000,000 บาท) 

4.33 0.43 86.60 มาก 331 กอง
สาธารณ

สุข 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์แก่ตนเองครอบครัว และชุมชน แกนน าสุขภาพ ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ และ
ประชาชนได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ สามารถประสานความร่วมมือช่วยเหลือกันในการท างาน เพื่อ
สร้างขวัญก าลังใจ ความสมัครสมานสามัคคี ระหว่างแกนน าสุขภาพ ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพและ
ประชาชน 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. เป็นโครงการที่ดีต้องการให้จัดอบรมแบบนี้ต่อเนื่องทุกปี 
2. ท าให้ได้รับความรู้เพ่ิมเก่ียวกับพืชสมุนไพร 
3. เป็นโครงการที่ดีได้รับความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบบั) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

9 โครงการเตรียมความพร้อมเพือ่รองรับ
การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิม
พระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้ 
แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราช 
สีมา วันท่ี 1-2 สิงหาคม2565 ณ โรงแรม
แคนทารีโคราช อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา แผน พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครัง้ท่ี11 
พ.ศ.2565 งบประมาณ 660,000 บาท 
หน้า 4 ล าดับท่ี 1 บัญชีโอนฯ ปี 2565 
โอนครั้งท่ี 7 จ านวน 660,000 บาท) 

4.75 0.21 95.00 มากท่ีสุด 250 กอง
สาธารณ

สุข 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีแผนพัฒนาสุขภาพ
ระดับพ้ืนที่ ที่มาจากปัญหา ความต้องการ ความจ าเป็นของประชาชนและทุกภาคส่วน โดยน าไป
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (พ.ศ.2566-2570) มีการขับเคลื่อนการถ่ายโอน
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

10 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
แกนน า สุขภาพ ภาคีเครือข่ายด้าน
สุขภาพ และประชาชน อ าเภอเมือง
นครราชสีมา จ านวน 3 รุ่น วันที่ 18-26 
สิงหาคม 2565 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัด
สระแก้ว และจังหวัดจนัทบุรี   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 15 พ.ศ.2565  
หน้า 11 ล าดบัที่ 8  งบประมาณ
1,920,000 บาท ข้อบัญญัติฯ ป ี2565 
หน้า 375 ข้อ 16 งบประมาณ จ านวน 
500,000 บาท และโอนเพิ่มครั้งที่ 18 
จ านวน 1,420,000 บาท ใช้ด าเนินการ  
=1,875,000 บาท) 
 

4.49 0.41 89.80 มาก 509 กอง
สาธารณ

สุข 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบบั) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ   ผู้เข้าร่วมสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และชุมชน แกนน าสุขภาพ ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ และประชาชน
ได้พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ สามารถประสานความร่วมมือช่วยเหลือกันในการท างาน และเพ่ือสร้าง
ขวัญ ก าลังใจ ความสมัครสมานสามัคคี ระหว่างแกนน าสุขภาพ ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพและ
ประชาชน    
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. ต้องการให้มีการจัดอบรมแบบนี้ต่อเนื่อง เพราะเป็นโครงการที่ดีสามารถน าไปต่อยอดในชุมชนได้ 
2. ต้องการให้เพ่ิมระยะเวลาในการศึกษาดูงาน 
3. ต้องการให้มีเครื่องดื่ม เช่น ชา กาแฟ หรือโอวัลติน ส าหรับผู้สูงอายุ  
4. ต้องการให้เพ่ิมจ านวนเจ้าหน้าที่ในการอ านวยความสะดวกอย่างทั่วถึง เช่น การจัดคนนั่งบนรถ 
และบริการด้านอ่ืน ๆ  

11 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพแกนน าสุขภาพ ภาคี
เครือข่ายด้านสุขภาพ และประชาชน 
อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
จ านวน 2 รุ่น วันที่ 28-31 สิงหาคม 
2565 และศึกษาดูงาน ณ จังหวัด
สระแก้ว และจังหวัดจันทบุรี  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 14 พ.ศ.2565 หน้า 31 
ล าดับที่ 1 งบประมาณ 1,530,000 
บาท บัญชีโอนฯ ปี 2565 ครั้งที่ 20 
อนุมัติวันที่ 15 สิงหาคม 2565 
งบประมาณ 1,350,000 บาท) 

4.39 0.43 87.80 มาก 304 กอง
สาธารณ

สุข 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และชุมชน แกนน าสุขภาพ ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ และประชาชน
ได้พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ สามารถประสานความร่วมมือช่วยเหลือกันในการท างาน และเพ่ือสร้าง
ขวัญ ก าลังใจ ความสมัครสมานสามัคคี ระหว่างแกนน าสุขภาพ ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพและ
ประชาชน         
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบบั) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. ต้องการให้มีกิจกรรมระดมความคิดเป็นกลุ่ม เพ่ือให้เกดิการแลกเปลี่ยนความรู้ 
2. สถานที่ฟังบรรยายควรเป็นห้องประชุมเพราะสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา                           
ท าให้เปียกฝน 
3. ต้องการให้เพ่ิมระยะเวลาในการเยี่ยมชมวิธีการผลิตและการท างานของสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 
4. สถานที่จ ากัด ไม่สามารถรองรับผู้เข้าดูงานจ านวนมากได้ 
5. ต้องการให้จัดโครงการแบบต่อเนื่องทุกปี 

 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ 5 
แผนงานสาธารณสุข 

4.42 0.40 88.40 มาก  6,624  อบจ.นม. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพครูแกนน าในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  วันที่ 23-24 
พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมโกลเด้น
แลนด์ รีสอร์ท ต าบลไชยมงคล อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564 
งบประมาณ 400,000 บาท หน้า 72 
ล าดับที่ 2 ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 
433 ข้อ 10 งบประมาณ  
400,000 บาท) 

4.42 0.38 88.40 มาก 130 กอง
สาธารณ

สุข 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษามีการบูรณาการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหา
เกี่ยวกับการใช้สารเสพติด และสถานศึกษาสังกัด อบจ.นครราชสีมา มีชมรม TO BE NUMBER ONE 
เพ่ิมมากข้ึน 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. ต้องการให้เพ่ิมปริมาณอาหาร เพราะไม่เพียงพอต่อผู้เข้ารับการอบรม 
2. ต้องการให้จัดอบรม เรื่อง จิตวิทยาวัยรุ่นและการสร้างเครือข่ายครูแกนน าโรงเรียน อบจ.
นครราชสีมา 
3. ต้องการให้มีการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ ปปส. เรือนจ า หรืออ่ืน ๆ 
4. ต้องการให้จัดอบรมในวันหยุดเสาร์ หรืออาทิตย์ จะได้ไม่กระทบเวลาเรียน 
5. ต้องการให้หาแนวทางท่ีชัดเจนในการควบคุม ดูแล ข้อปฏิบัติต่อการใช้ใบกระท่อม และกัญชา 
ของนักศึกษาของนักเรียนในสถานศึกษา 
6. เนื้อหาในการอบรมครอบคลุมเกี่ยวกับการปฏิบัติของครูแกนน าในการป้องกันและแก้ปัญหา 
ยาเสพติดในสถานศึกษา  

 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ 5 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

4.42 0.38 88.40 มาก    130  อบจ.นม. 
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สรุปผลวิเคราะห์ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข โครงการที่ใช้ในการติดตาม
ประเมินผลฯ แบบสุ่มโครงการตาม 

แผนงานสาธารณสุข   จ านวน  11 โครงการ  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  จ านวน    1 โครงการ  
มีกลุ่มตัวอย่างท่ีกรอกแบบสอบถาม  รวมทั้งสิ้น จ านวน 6,754  ฉบับ   

สรุปพบว่า   ค่าเฉลี่ย  X  เท่ากับ  4.42  คิดเป็นร้อยละ  88.40 
  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า S.D. เท่ากับ  0.39 

ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ /กิจกรรม 

ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายจากบ้านบ่อลิง หมู่ที่ 10 
ต าบลโนนสมบูรณ์ เชื่อมบ้านหนอง
หลักศิลา หมู่ที่ 5 ต าบลเสิงสาง  
อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 9 พ.ศ.2564 
งบประมาณ 10,384,000บาท  
หน้า 256 ล าดับที่ 471 ข้อบัญญัติฯ  
ปี 2565 หน้า 579 ข้อ 172 
งบประมาณ 500,000 บาท)  

4.79 0.10 95.80 มากที่สุด 2 ส านัก
ช่าง 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และมีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการก่อสร้างถนนให้ตลอดสาย 

2 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้าน
ดอนกรูด หมู่ที่ 1 ต าบลแชะ เชื่อม 
บ้านอรพิมพ์ หมู่ที่ 1 ต าบลอรพิมพ์ 
อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ.2563 
งบประมาณ 500,000 บาท หน้า 21 
ล าดับที่ 68 ข้อบัญญัติฯ ปี 2565  
หน้า 503 ข้อ 22 งบประมาณ 
500,000 บาท)  
  

4.50 0.59 90.00 มาก 4 ส านัก
ช่าง 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นที่และนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และมีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการก่อสร้างถนนให้ตลอดสาย 

3 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
บ้านหนองมะค่า (สายดง) หมู่ที่ 9  
ต าบลแชะ อ าเภอครบุรี เชื่อม  
หมู่ที่ 11 บ้านตะแลง ต าบลทุ่งอรุณ 
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ.2563 
งบประมาณ 500,000 บาท หน้า 27 
ล าดับที่ 80 ข้อบัญญัติฯ ปี 2565  
หน้า 504 ข้อ 23 งบประมาณ 
500,000 บาท) 

4.40 0.82 88.00 มาก 5 ส านัก
ช่าง 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และมีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการก่อสร้างถนนให้ตลอดสาย 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านหนองรัง หมู่ที่ 2 ต าบลแชะ  
เชื่อมบ้านโคกแขวน หมู่ที่ 5  
ต าบลเฉลียง อ าเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา (แผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1  
พ.ศ.2562 งบประมาณ 2,000,000 
บาท หน้า 47 ล าดับที่ 65 ข้อบัญญัติฯ 
ปี 2565 หน้า 585 ข้อ 184 
งบประมาณตั้งไว้ 500,000 บาท) 

4.16 0.60 83.20 มาก 7 ส านัก
ช่าง 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และมีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการก่อสร้างถนนให้ตลอดสาย 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางบ้านหลุ่งประดู่พัฒนา 
หมู่ที่ 11 ต าบลหลุ่งประดู่ เชื่อมบ้าน  
โนนส าราญ หมู่ที่ 9 ต าบลเมือง
พลับพลา อ าเภอห้วยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.
2562 งบประมาณ 3,027,000 บาท 
หน้า 237 ล าดับที่ 444 ข้อบัญญัติฯ ปี 
2565 หน้า 582 ข้อ 179 งบประมาณ 
499,000 บาท) 

4.76 0.28 95.20 มากที่สุด 10 ส านัก
ช่าง 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และมีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการก่อสร้างถนนให้ตลอดสาย 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากถนน 226 โรงไฟฟ้าย่อย  
บ้านสระทอง หมู่ที7่ ต าบลทับสวาย 
เชื่อม ต่อถึงวัดโนนส าราญ บ้านโนน
ส าราญ หมู่ที่ 9 ต าบลเมืองพลับพลา 
อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 งบประ 
มาณ 9,000,000 บาท หน้า 238 ล าดับ
ที่ 447 ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 583 
ข้อ 181 งบประมาณ 500,000 บาท) 

4.75 0.30 95.00 มากที่สุด 8 ส านัก
ช่าง 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และมีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการก่อสร้างถนนให้ตลอดสาย 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ระหว่างบ้านโคกรักษ์ - บ้าน 
โคกชาด ต าบลหลุ่งตะเคียน - บ้านกู่
ศิลาขันธ์ หมู่ที่ 4 ต าบลหลุ่งประดู ่
อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 9 พ.ศ.2564 
งบประมาณ 12,770,000 บาท  
หน้า 278 ล าดับที่ 516 ข้อบัญญัติฯ ปี 
2565 หน้า 586 ข้อ 187 งบประมาณ 
500,000 บาท) 

4.78 0.30 95.60 มากที่สุด 11 ส านัก
ช่าง 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และมีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการก่อสร้างถนนให้ตลอดสาย 

8 โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) ถนนสาย   อบจ.นม. 06201           
บ้านหินโคน - บ้านหนองขาม อ าเภอ  
จักราช จังหวัดนครราชสีมา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 7 พ.ศ.2563 
งบประมาณ 495,000 บาท หน้า 96 
ล าดับท่ี 39  ข้อบัญญัติฯ ป ี2565  
หน้า 621 ข้อ 22 งบประมาณ  
479,000 บาท)   

4.17 0.12 83.40 มาก 5 ส านัก
ช่าง 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบายในการเดินทางสัญจรไปมา และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ข้อเสนอแนะผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการก่อสร้างพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street 
Light Solar Cell)  ให้ตลอดสาย 

9 โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) ถนนสาย อบจ.นม.06203  
บ้านโคกหนองโสน หมู่ 2 , หมู่ 3 
อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 
งบประมาณ 495,000 บาท หน้า 100 
ล าดับที่ 41 ข้อบัญญัติฯ ปี 2565  
หน้า 623 ข้อ 24 งบประมาณ 
479,000 บาท) 

4.00 0.29 80.00 มาก 5 ส านัก
ช่าง 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบายในการเดินทางสัญจรไปมา และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอให้องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการโครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell)  ให้ตลอดสาย 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

10 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านหนองลูกควาย หมู่ที่ 5 ต าบล 
แหลมทอง  อ าเภอหนองบุญมาก 
เชื่อม ต าบลละลมใหม่พัฒนา อ าเภอ
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 
งบประมาณ 500,000 บาท หน้า 57 
ล าดับที่ 356 ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 
หน้า 580 ข้อ 174 งบประมาณ 
500,000 บาท) 

4.25 0.43 85.00 มาก 9 ส านัก
ช่าง 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และมีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการก่อสร้างถนนให้ตลอดสาย 

11 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
บ้านหนองชงโค หมู่ที่ 11 ต าบล 
หนองหัวแรต จากบริเวณไร่นายสนั่น 
กรวยสวัสดิ์  เชื่อม ต าบลหนองไม้ไผ่ 
อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา (แผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 
พ.ศ.2563 งบประมาณ 600,000 บาท 
หน้า 155 ล าดับที่ 331 ข้อบัญญัติฯ ปี 
2565 หน้า 580 ข้อ 175 งบประมาณ 
500,000 บาท) 
  

4.05 0.84 81.00 มาก 3 ส านัก
ช่าง 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และมีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการก่อสร้างถนนให้ตลอดสาย 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
โนนเพชร หมู่ที่ 3 ต าบลละหานปลา
ค้าว-บ้านโนนละกอ หมู่ที่ 1 ต าบล
กระเบื้องนอก อ าเภอเมืองยาง จังหวัด
นครราชสีมา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.
2562 งบประมาณ 2,300,000 บาท 
หน้า 192 ล าดับที่ 354 ข้อบัญญัติฯ ปี 
2565 หน้า 564 ข้อ 142 งบประมาณ 
500,000 บาท)  

3.86 0.61 77.20 มาก 2 ส านัก
ช่าง 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และมีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการก่อสร้างถนนให้ตลอดสาย 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ทางแยกทางหลวง 2223  
บ้านภูดินทอง หมู่ที่ 15 ต าบลโนนรัง-
บ้านพันธ์เจริญ หมู่ที่ 12 ต าบลชุมพวง 
อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 13 พ.ศ.2564 
งบประมาณ 498,000 บาท หน้า 8 
ล าดับที่ 161 ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 
หน้า 511 ข้อ 38 งบประมาณ 
498,000 บาท)  

4.45 0.51 89.00 มาก 6 ส านัก
ช่าง 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และมีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการก่อสร้างถนนให้ตลอดสาย 

14 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จาก
บ้านไร่ หมู่ที่ 6 ต าบลโนนทองหลาง 
อ าเภอบัวใหญ่ ถึง บ้านเก่าค้อ  
ต าบลหนองมะนาว อ าเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา (แผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2561-2565เปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 งบประมาณ 
500,000 บาท หน้า 61 ล าดับที่ 695  
ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 535 ข้อ 85 
งบประมาณ 500,000 บาท)  

4.43 0.95 88.60 มาก 4 ส านัก
ช่าง 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และมีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการก่อสร้างถนนให้ตลอดสาย 

15 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สาย
บ้านหัวหนอง - บ้านโนนติ้ว (สายเก่า) 
บ้านสระครก หมู่ที่ 10 ต าบลบัวใหญ่ 
เชื่อม ต าบลเสมาใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 งบประมาณ 
1,604,000 บาท หน้า 87 ล าดับที่ 
190 ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 535 
ข้อ 86 งบประมาณ 500,000 บาท)  

4.20 0.24 84.00 มาก 5 ส านัก
ช่าง 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และมีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการก่อสร้างถนนให้ตลอดสาย 

16 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดง
บัง หมู่ที่ 6 ต าบลห้วยยาง เชื่อมลาด
ยางสาย 2245 (ตะโก-โคกสี) ต าบล 
บึงพะไล อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 
พ.ศ.2564 งบประมาณ 3,967,500 
บาท หน้า 110 ล าดับที่ 287 ข้อ
บัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 559 ข้อ 134 
งบประมาณ 500,000 บาท)  

4.43 0.00 88.60 มาก 2 ส านัก
ช่าง 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และมีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการก่อสร้างถนนให้ตลอดสาย 

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านขามป้อม หมู่ที่ 3 ต าบล
บัวลาย - บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 4 ต าบล
โนนจาน อ าเภอบัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 
พ.ศ.2564 งบประมาณ 500,000 บาท 
หน้า 88 ล าดับที่ 191 ข้อบัญญัติฯ  
ปี 2565 หน้า 532 ข้อ 80 
งบประมาณ 500,000 บาท)  

4.63 0.47 92.60 มากที่สุด 5 ส านัก
ช่าง 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และมีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการก่อสร้างถนนให้ตลอดสาย 

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหลุบกุง หมู่ที่ 10 ต าบล 
โนนจาน อ าเภอบัวลาย - บ้านโคก
กลาง หมู่ที่ 8 ต าบลขุนทอง อ าเภอ 
บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 
งบประมาณ 4,800,000 บาท หน้า 67 
ล าดับที่ 243 ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 
หน้า 534 ข้อ 83 งบประมาณ 
500,000 บาท)  

4.90 0.16 98.00 มากที่สุด 3 ส านัก
ช่าง 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และมีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการก่อสร้างถนนให้ตลอดสาย 

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 4 
ต าบลวังโพธิ์ อ าเภอบ้านเหลื่อม เชื่อม 
บ้านตะโกน้อย ต าบลบ้านปรางค์ 
อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 
งบประมาณ 500,000 บาท หน้า 51 
ล าดับที่ 292 ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 
หน้า 538 ข้อ 91 งบประมาณ 
500,000 บาท)  

4.86 0.00 97.20 มากที่สุด 5 ส านัก
ช่าง 



260 
 

 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และมีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการก่อสร้างถนนให้ตลอดสาย 

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านห้วยชงโค หมู่ที่ 1 ต าบลวัง
โพธิ์ เชื่อมบ้านโนนตาลเสี้ยน หมู่ที่ 12 
ต าบลโคกกระเบื้อง อ าเภอบ้านเหลื่อม 
จังหวัดนครราชสีมา (โดยประชาคม 
หมู่ที่ 1 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 
พ.ศ.2564 งบประมาณ 499,000 บาท 
หน้า 51 ล าดับที่ 291 ข้อบัญญัติฯ ปี 
2565 หน้า 538 ข้อ 92 งบประมาณ 
499,000 บาท)  

4.90 0.16 98.00 มากที่สุด 4 ส านัก
ช่าง 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และมีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการก่อสร้างถนนให้ตลอดสาย 

21 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหิน
คลุก สายบ้านโมกมัน หมู่ที่ 7 ต าบล
บึงส าโรง เชื่อมเขตติดต่อบ้านหนอง
เต่า ต าบลบึงพะไล อ าเภอแก้งสนาม
นาง จังหวัดนครราชสีมา (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 9 พ.ศ.2564 งบประมาณ 
3,793,400 บาท หน้า 36 ล าดับที่ 31 
ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 494 ข้อ 3 
งบประมาณ 500,000 บาท)  

4.83 0.83 96.60 มากที่สุด 5 ส านัก
ช่าง 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และมีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการก่อสร้างถนนให้ตลอดสาย 

22 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอย 
สันติสุข - หนองย่างเสือ หมู่ที่ 12  
บ้านอ่างหิน ต าบลพญาเย็น อ าเภอ 
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมต่อ
บ้านปางหัวช้าง ต าบลหนองย่างเสือ 
อ าเภอหมวกเหล็ก จังหวัดนคราชสีมา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 
งบประมาณ 502,022 บาท หน้า 113
ล าดับที่ 314 ข้อบัญญัติฯ ปี 2565  
หน้า 546 ข้อ 108 งบประมาณ 
500,000 บาท)  

4.86 0.25 97.20 มากที่สุด 3 ส านัก
ช่าง 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และมีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการก่อสร้างถนนให้ตลอดสาย 

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายถนนคอนกรีตเดิมหน้าบ้าน
ผู้ใหญ ่หมู่ที่ 14 บ้านหนองไม้แดง  
ต าบลพญาเย็น เชื่อมต่อ บ้านถ้ าเต่า  
หมู่ที่ 15 ต าบลกลางดง อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561-2565เพิ่มเติม  
ครั้งท่ี 9 พ.ศ.2564 งบประมาณ 
500,000 บาท หน้า 177 ล าดับท่ี 313 
ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 546  
ข้อ 107 งบประมาณ 488,900 บาท)  

4.17 0.48 83.40 มาก 5 ส านักช่าง 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และมีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการก่อสร้างถนนให้ตลอดสาย 

24 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านยาง
งามพัฒนา หมู่ที่ 20 ต าบลวังหมี เชื่อม 
บ้านวังขอน ต าบลระเริง อ าเภอ 
วังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 
งบประมาณ 500,000 บาท หน้า 90
ล าดับที่ 311 ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 
หน้า 566 ข้อ 147 งบประมาณ 
500,000 บาท)  

5.00 0.00 100.00 มากที่สุด 1 ส านัก
ช่าง 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และมีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการก่อสร้างถนนให้ตลอดสาย 

25 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหิน
คลุกบ้านไทรงาม หมู่ที่ 7 ต าบลระเริง 
อ าเภอวังน้ าเขียว  เชื่อมเขต  ต าบล
คลองม่วง อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 
พ.ศ.2564 งบประมาณ 500,000 บาท 
หน้า 119 ล าดับที่ 439 ข้อบัญญัติฯ  
ปี 2565 หน้า 559 ข้อ 133 
งบประมาณตั้งไว้ 500,000 บาท)  
  

4.64 0.44 92.80 มากที่สุด 4 ส านัก
ช่าง 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และมีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการก่อสร้างถนนให้ตลอดสาย 

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง
เชื่อมระหว่างบ้านหนองรี หมู่ที่ 3  
(ซ.ฟาร์มไก่) ต าบลสีคิ้ว เชื่อม บ้าน 
กุดเต่างับ หมู่ที่ 3 ต าบลกุดน้อย 
อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 
งบประมาณ 11,055,000 บาท  
หน้า 216 ล าดับที่ 402 ข้อบัญญัติฯ  
ปี 2565 หน้า 570 ข้อ 155 
งบประมาณ 500,000 บาท)  

4.90 0.16 98.00 มากที่สุด 3 ส านัก
ช่าง 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และมีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการก่อสร้างถนนให้ตลอดสาย 

27 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สาย 
ทช.นม.3044 บ้านหนองไทร หมู่ที่ 5 
ต าบลวังโรงใหญ่ เชื่อม แยก ทช.นม.
4059 บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 4 ต าบล
กฤษณา อ าเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา  (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561-2565เปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 งบประมาณ 
500,000 บาท หน้า 124 ล าดับที่ 831 
ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 572  
ข้อ 159 งบประมาณ 500,000 บาท)  

4.55 0.47 91.00 มากที่สุด 7 ส านัก
ช่าง 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และมีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการก่อสร้างถนนให้ตลอดสาย 

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอน
นกเขา หมู่ที่ 5 ต าบลกุดน้อย เชื่อม 
บ้านนาหนอง ต าบลบ้านหัน อ าเภอ 
สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 
งบประมาณ 13,200,000 บาท  
หน้า 172 ล าดับที่ 834 ข้อบัญญัติฯ  
ปี 2565 หน้า 570 ข้อ 154 
งบประมาณ 500,000 บาท)  

5.00 0.00 100.00 มากที่สุด 5 ส านัก
ช่าง 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และมีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการก่อสร้างถนนให้ตลอดสาย 

29 โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์(LED Street Light Solar 
Cell) ถนนสาย    อบจ.นม.18009 
สายยุทธศาสตร์บ้านกุดจิก-นากลาง 
อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 
งบประมาณ 495,000 บาท หน้า 286 
ล าดับที่ 134 ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 
หน้า 619 ข้อ 20 งบประมาณ 
479,000 บาท)  

3.83 1.01 76.60 มาก 3 ส านัก
ช่าง 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบายในการเดินทางสัญจรไปมา และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการก่อสร้างพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street 
Light Solar Cell)  ให้ตลอดสาย 

30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านหนองลาด หมู่ที่ 6 
ต าบลกระทุ่มราย เชื่อมบ้านเตย
กระโดน หมู่ที่ 1 เขตเทศบาลต าบล
ประทาย อ าเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา (แผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 9 
พ.ศ.2564 งบประมาณ 992,000 บาท 
หน้า 170 ล าดับที่ 298 ข้อบัญญัติฯ  
ปี 2565 หน้า 540 ข้อ 95 
งบประมาณ 500,000 บาท)  

4.75 0.50 95.00 มากที่สุด 4 ส านัก
ช่าง 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และมีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการก่อสร้างถนนให้ตลอดสาย 

31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางวัดหันเตย ต าบล
ประทาย-เชื่อมต่อบ้านธรรมจักร  
ต าบลตลาดไทร อ าเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 9 พ.ศ.2564 งบประมาณ 
1,602,700 บาท หน้า 173 ล าดับที่ 
304 ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 540 
ข้อ 96 งบประมาณ 500,000 บาท)  

4.80 0.30 96.00 มากที่สุด 8 ส านัก
ช่าง 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และมีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการก่อสร้างถนนให้ตลอดสาย 

32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 
ต าบลวังหิน อ าเภอโนนแดง เชื่อม
อ าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 
งบประมาณ 4,198,000 บาท หน้า 
104 ล าดับที่ 179 ข้อบัญญัติฯ ปี 
2565 หน้า 523 ข้อ 61 งบประมาณ 
490,000 บาท)  

4.86 0.20 97.20 มากที่สุด 4 ส านัก
ช่าง 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และมีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการก่อสร้างถนนให้ตลอดสาย 

33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนายมานะ บ้านแก หมู่ที่ 3 
ต าบลวังหิน อ าเภอโนนแดง เชื่อมบ้าน
สีดา ต าบลสีดา อ าเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา  (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2562 งบประมาณ 3,875,000 
บาท หน้า 105 ล าดับที่ 181 ข้อ
บัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 523 ข้อ 62 
งบประมาณ 490,000 บาท)  
 

4.45 0.51 89.00 มาก 6 ส านัก
ช่าง 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และมีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการก่อสร้างถนนให้ตลอดสาย 

34 โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สาย
บ้านหลุ่ง หมู่ที่ 10 ต าบลบ้านแปรง 
เชื่อมกับบ้านกระซาว ต าบลกุดพิมาน 
อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 
งบประมาณ 500,000 บาท หน้า 82 
ล าดับที่ 103 ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 
หน้า 517 ข้อ 50 งบประมาณ 
500,000 บาท)  

4.00 0.73 80.00 มาก 4 ส านัก
ช่าง 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และมีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการก่อสร้างถนนให้ตลอดสาย 

35 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโนน
เต็ง หมู่ที่ 2 ต าบลโนนเมืองพัฒนา 
อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
ถึง บ้านหนองแดง ต าบลหนองไทร 
อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 9 พ.ศ.2564 
งบประมาณ 1,200,000 บาท  
หน้า 122 ล าดับที่ 201 ข้อบัญญัติฯ  
ปี 2565 หน้า 518 ข้อ 52 
งบประมาณตั้งไว้ 500,000 บาท)  

4.57 0.74 91.40 มากที่สุด 3 ส านัก
ช่าง 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และมีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการก่อสร้างถนนให้ตลอดสาย 

36 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้าน 
กุดนางทอหูก หมู่ที่ 5 ต าบลหินดาด 
เชื่อม บ้านป่ารังงาม ต าบลห้วยบง 
อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 
งบประมาณ 3,600,000 บาท หน้า 65 
ล าดับที่ 88 ข้อบัญญัติฯ ปี 2565  
หน้า 516 ข้อ 47 งบประมาณ 
500,000 บาท)  

4.12 0.38 82.40 มาก 6 ส านัก
ช่าง 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และมีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการก่อสร้างถนนให้ตลอดสาย 

37 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สาย
หนองตากเนื้อ บ้านกุดสระแก้ว  
หมู่ที ่3 ต าบลวังยายทอง - บ้านไร่ชัย
พันธ์ หมู่ที่ 12 ต าบลหนองกราด 
อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 
งบประมาณ 940,000 บาท หน้า 109 
ล าดับที่ 211 ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 
หน้า 556 ข้อ 128 งบประมาณ 
500,000 บาท)  

4.36 0.34 87.20 มาก 4 ส านัก
ช่าง 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และมีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการก่อสร้างถนนให้ตลอดสาย 

38 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบ
เหมืองมาบจาน (บ้านขาม หมู่ที่ 9 - 
บ้านโตนด หมู่ที่ 6) ต าบลโตนด 
เชื่อมต่อเขต บ้านโนนกระถิน หมู่ที่ 6 
ต าบลล ามูล อ าเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา (แผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 
พ.ศ.2563 งบประมาณ 13,250,000 
บาท หน้า 93 ล าดับที่ 159  
ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 527 ข้อ 69 
งบประมาณ 500,000 บาท 
ด าเนินการจริง 492,000 บาท )  

4.59 0.41 91.80 มากที่สุด 9 ส านัก
ช่าง 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และมีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการก่อสร้างถนนให้ตลอดสาย 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

39 โครงการก่อสร้างงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเพราม หมู่ที่ 4 ต าบลใหม่ 
เชื่อมเขตเทศบาลต าบลโนนสูง  
บ้านโนนหมัน ต าบลโนนสูง อ าเภอ
โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 
งบประมาณ 3,000,000 บาท หน้า 91 
ล าดับที่ 153 ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 
หน้า 528 ข้อ 72 งบประมาณ 
500,000 บาท ด าเนินการจริง 
492,000 บาท)  

4.95 0.08 99.00 มากที่สุด 3 ส านัก
ช่าง 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และมีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการก่อสร้างถนนให้ตลอดสาย 

40 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายจากบ้านโนนกระถิน  
หมู่ที ่10 ต าบลขามเฒ่า อ าเภอโนนสูง 
เชื่อม บ้านหนุก หมู่ที่ 4 ต าบล 
ขามสะแกแสง อ าเภอขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา  (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 9 พ.ศ.2564 งบประมาณ 
500,000 บาท หน้า 149 ล าดับที่ 256 
ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 530 ข้อ 76
งบประมาณ 500,000 บาท 
ด าเนินการจริง 492,000 บาท)  
  

4.94 0.13 98.80 มากที่สุด 5 ส านัก
ช่าง 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และมีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการก่อสร้างถนนให้ตลอดสาย 

41 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายจากบ้านหนองพลอง  
หมู่ที่ 4 ต าบลขามเฒ่า อ าเภอโนนสูง 
เชื่อม บ้านนามาบ หมู่ที่ 5 ต าบล 
ขามสะแกแสง อ าเภอขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 9 พ.ศ.2564 หน้า 150  
ล าดับที่ 257 ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 
หน้า 531 ข้อ 77 งบประมาณ 
500,000 บาท ด าเนินการจริง 
493,000 บาท)  

4.86 0.29 97.20 มากที่สุด 6 ส านัก
ช่าง 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และมีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการก่อสร้างถนนให้ตลอดสาย 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

42 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านห้วยชงโค หมู่ที่ 1 ต าบล
วังโพธิ์ เชื่อมบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ท่ี 9 
ต าบลช่อระกา อ าเภอบ้านเหล่ือม 
จังหวัดนครราชสีมา (โดยประชาคม หมู่
ท่ี 1)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 11 พ.ศ.2564 
งบประมาณ 500,000 บาท หน้า 48 
ล าดับท่ี 289 ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 
539 ข้อ 93 งบประมาณ 500,000 บาท 
ด าเนินการจริง 490,000 บาท)  

4.90 0.31 98.00 มากท่ีสุด 11 ส านักช่าง 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และมีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการก่อสร้างถนนให้ตลอดสาย 

43 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้าน
หนองหญ้าขาว หมู่ที่ 9 สายจากลาน
ธรรม ต าบลหนองบัว อ าเภอคง เชื่อม
เขต ต าบลโคกกระเบื้อง อ าเภอบ้าน
เหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 
งบประมาณ 500,000 บาท หน้า 65 
ล าดับที่ 39 ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 
502 ข้อ 20 งบประมาณ 500,000 
บาท ด าเนินการจริง 499,500 บาท)  

4.66 0.77 93.20 มากที่สุด 5 ส านัก
ช่าง 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และมีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการก่อสร้างถนนให้ตลอดสาย 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

44 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้าน
ดอนกลาง หมู่ที่ 3 ต าบลหนองมะนาว 
อ าเภอคง สายจากบ้านดอนกลาง - 
เขตต าบลโนนทองหลาง อ าเภอ 
บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 
งบประมาณ 500,000 บาท หน้า 99 
ล าดับที่ 61 ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 
503 ข้อ 21 งบประมาณ 500,000 
บาท ด าเนินการจริง 497,500 บาท)  

4.51 0.78 90.20 มากที่สุด 7 ส านัก
ช่าง 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และมีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการก่อสร้างถนนให้ตลอดสาย 

45 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านด่านช้าง หมู่ที่ 6 ต าบล
ขามสะแกแสง เชื่อมบ้านเหนือ หมู่ที่ 1 
ต าบลเมืองนาท อ าเภอขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา  (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 งบประมาณ 
500,000 บาท หน้า 75 ล าดับที่ 37 
ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 498 ข้อ 12 
งบประมาณ 500,000 บาท 
ด าเนินการจริง 495,000 บาท)  

5.00 0.00 100.00 มากที่สุด 8 ส านัก
ช่าง 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และมีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการก่อสร้างถนนให้ตลอดสาย 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

46 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จาก
บ้านไร่ หมู่ที่ 6 ต าบลโนนทองหลาง 
อ าเภอบัวใหญ่ ถึง บ้านเก่าค้อ ต าบล
หนองมะนาว อ าเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา (แผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2561-2565เปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 งบประมาณ 
500,000 บาท หน้า 61 ล าดับที่ 695 
ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 535 ข้อ 85
งบประมาณ 500,000 บาท 
ด าเนินการจริง 495,000 บาท)  

4.81 0.33 96.20 มากที่สุด 3 ส านัก
ช่าง 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และมีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการก่อสร้างถนนให้ตลอดสาย 

47 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านหนองลาด หมู่ท่ี 6 ต าบล
กระทุ่มราย เชื่อม บ้านเตยกระโดน  
หมู่ที่ 1 เขตเทศบาลต าบลประทาย 
อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
เพิ่มเติม ครั้งท่ี 9 พ.ศ.2564 
งบประมาณ 992,000 บาท หน้า 170 
ล าดับท่ี 298 ขอ้บัญญัติฯ ปี 2565  
หน้า 540 ข้อ 95 งบประมาณ  
500,000 บาท ด าเนินการจริง  
492,000 บาท)  

4.89 0.26 97.80 มากที่สุด 5 ส านัก
ช่าง 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และมีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการก่อสร้างถนนให้ตลอดสาย 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 
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พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

48 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
โนนสมบูรณ์ หมู่ท่ี 7 ถึงบ้านปลักแรต 
ต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย ส าหรับ
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ท่ี 7 ต าบลละหาน
ปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัด 
นครราชสีมา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งท่ี 5 พ.ศ.
2563 งบประมาณ 1,200,000 บาท 
หน้า 146 ล าดับท่ี 304 ข้อบัญญัติฯ  
ปี 2565 หน้า 564 ข้อ 143 
งบประมาณ 500,000 บาท ด าเนินการ
จริง 492,000 บาท)  

4.90 0.31 98.00 มากท่ีสุด 14 ส านักช่าง 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และมีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการก่อสร้างถนนให้ตลอดสาย 

49 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
โนนเพชร หมู่ที่ 3 ต าบลละหาน 
ปลาค้าว-บ้านโนนละกอ หมู่ที่ 1 ต าบล
กระเบื้องนอก อ าเภอเมืองยาง จังหวัด
นครราชสีมา (แผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2562 งบประมาณ 2,300,000 
บาท หน้า 192 ล าดับที่ 354 ข้อ
บัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 564 ข้อ 142 
งบประมาณ 500,000 บาท 
ด าเนินการจริง 492,000 บาท)  

4.99 0.04 99.80 มากที่สุด 15 ส านัก
ช่าง 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และมีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการก่อสร้างถนนให้ตลอดสาย 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

50 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 4 ต าบล
โนนรัง-บ้านโนนชาด หมู่ที่ 18 ต าบล
ท่าลาด อ าเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา (แผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2561-2565เปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 6 พ.ศ.2563 งบประมาณ 
3,500,000 บาท หน้า 43 ล าดับที่ 
160 ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 511 
ข้อ 37 งบประมาณ 498,000 บาท 
ด าเนินการจริง 484,000 บาท)  

4.76 0.41 95.20 มากที่สุด 4 ส านัก
ช่าง 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และมีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการก่อสร้างถนนให้ตลอดสาย 

51 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านทับสวายพัฒนา หมู่ท่ี 2 ต าบลทับ
สวาย บริเวณถนนสาย 226 ถึงทางรถไฟ 
บ้านหนองโสน หมู่ที่ 4 ต าบลห้วยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครัง้ท่ี 1 พ.ศ.
2562 งบประมาณ 2,800,000 บาท  
หน้า 239 ล าดับท่ี 448 ข้อบัญญัติฯ 
ปี 2565 หน้า 587 ข้อ 188 งบประมาณ
ต้ังไว้ 500,000 บาท ด าเนินการจริง  
495,000 บาท)  

4.50 1.27 90.00 มาก 10 ส านัก
ช่าง 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และมีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการก่อสร้างถนนให้ตลอดสาย 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

52 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านบ่อลิง หมู่ที่ 10 ต าบล
โนนสมบูรณ์ เชื่อมบ้านหนองหลักศิลา 
หมู่ที่ 5 ต าบลเสิงสาง อ าเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา  (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565เพิม่เติม  
ครั้งท่ี 9 พ.ศ.2564 งบประมาณ 
10,384,000 บาท หน้า 256  
ล าดับท่ี 471 ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 
หน้า 579 ข้อ 172 งบประมาณ 
500,000 บาท ด าเนินการจริง  
490,000 บาท)  

4.80 0.45 96.00 มากที่สุด 5 ส านัก
ช่าง 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และมีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการก่อสร้างถนนให้ตลอดสาย 

53 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน 
หนองรัง หมู่ที่ 2 ต าบลแชะ เชื่อม 
บ้านโคกแขวน หมู่ที่ 5 ต าบลเฉลียง 
อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 
งบประมาณ 2,000,000 บาท หน้า 47 
ล าดับที่ 65 ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 
หน้า 585 ข้อ 184 งบประมาณตั้งไว้ 
500,000 บาท ด าเนินการจริง 
490,000 บาท)  

4.24 0.39 84.80 มาก 7 ส านัก
ช่าง 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และมีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการก่อสร้างถนนให้ตลอดสาย 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

54 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้าน
หนองลูกควาย หมู่ที่ 5 ต าบลแหลม
ทอง อ าเภอหนองบุญมาก เชื่อมต าบล
ละลมใหม่พัฒนา อ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 งบประมาณ 
500,000 บาท หน้า 57 ล าดับที่ 356 
ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 580  
ข้อ 174 งบประมาณ 500,000 บาท 
ด าเนินการจริง 495,000 บาท)  

4.90 0.17 98.00 มากที่สุด 6 ส านัก
ช่าง 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และมีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการก่อสร้างถนนให้ตลอดสาย 

55 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้าน
หนองชงโค หมู่ที่ 11 ต าบลหนองหัว
แรต จากบริเวณไร่นายสนั่น กรวย
สวัสดิ์ เชื่อมต าบลหนองไม้ไผ่ อ าเภอ
หนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 
งบประมาณ 600,000 บาท หน้า 82 
ล าดับที่ 103 ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 
หน้า 517 ข้อ 50 งบประมาณ 
500,000 บาท)  

4.91 0.19 98.20 มากที่สุด 5 ส านัก
ช่าง 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และมีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการก่อสร้างถนนให้ตลอดสาย 
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ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 
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ค่า 
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

56 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายถนนคอนกรีตเดิมหน้าบ้าน
ผู้ใหญ่ หมู่ท่ี 14 บ้านหนองไม้แดง 
ต าบลพญาเย็น เชื่อมต่อบ้านถ้ าเต่า 
หมู่ที่ 15 ต าบลกลางดง อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา  (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565เพิม่เติม  
ครั้งท่ี 9 พ.ศ.2564 งบประมาณ 
500,000 บาท หน้า 177 ล าดับท่ี 313            
ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 546                  
ข้อ 107 งบประมาณ 488,900 บาท 
ด าเนินการจริง 482,000 บาท)  

4.50 0.41 90.00 มาก 4 ส านัก
ช่าง 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และมีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการก่อสร้างถนนให้ตลอดสาย 

57 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอย 
สันติสุข - หนองย่างเสือ หมู่ท่ี 12  
บ้านอ่างหิน ต าบลพญาเย็น อ าเภอปาก
ช่อง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมต่อ 
บ้านปางหัวช้าง ต าบลหนองย่างเสือ 
อ าเภอหมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 11 พ.ศ.2564 
งบประมาณ 502,022 บาท หน้า 113 
ล าดับท่ี 314 ข้อบัญญัติฯ ปี 2565  
หน้า 546 ข้อ 108 งบประมาณ 
500,000 บาท ด าเนินการจริง 
493.,000 บาท)  
  

4.20 0.45 84.00 มาก 5 ส านัก
ช่าง 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
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  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และมีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการก่อสร้างถนนให้ตลอดสาย 

58 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนน
ประดู่ หมู่ที่ 3 ต าบลวังโรงใหญ่ อ าเภอ 
สีคิ้ว เชื่อมบ้านค่ายทะยิง หมู่ที่ 6 ต าบล
หินดาด อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา (แผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลง   
ครั้งท่ี 11 พ.ศ.2564 งบประมาณ 
500,000 บาท หน้า 123 ล าดับท่ี 830 
ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 573 ข้อ 
160 งบประมาณ 500,000 บาท 
ด าเนินการจริง 482,000 บาท)  

4.64 0.43 92.80 มากที่สุด 6 ส านัก
ช่าง 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และมีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการก่อสร้างถนนให้ตลอดสาย 

59 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายแยกโคกพลวงบน หมู่ที่ 12 
ต าบลละลมใหม่พัฒนา อ าเภอโชคชัย 
เชื่อม บ้านโคกลอย หมู่ที่ 9 ต าบล
แหลมทอง อ าเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 9 พ.ศ.2564 งบประมาณ 
19,000,000 บาท หน้า 92 ล าดับที่ 
142 ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 513 
ข้อ 42 งบประมาณ 500,000 บาท 
ด าเนินการจริง 492,000 บาท)  

3.69 0.72 73.80 มาก 6 ส านัก
ช่าง 
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  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และมีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการก่อสร้างถนนให้ตลอดสาย 

60 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายกั้น
เขตบ้านโนนเพชร หมู่ที่6 ต าบลท่าเยี่ยม 
เชื่อม ต าบลละลมใหม่พัฒนา อ าเภอ
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 9 พ.ศ.2564 
งบประมาณ 400,000 บาท หน้า 107 
ล าดับที่ 172 ข้อบัญญัติฯ ปี 2565  
หน้า 514 ข้อ 44 งบประมาณตั้งไว้ 
400,000 บาท ด าเนินการจริง  
397,000 บาท)  

4.07 0.66 81.40 มาก 6 ส านัก
ช่าง 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และมีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการก่อสร้างถนนให้ตลอดสาย 

 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ 6 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

4.57 0.41 91.40 มากที่สุด 335  อบจ.นม. 

สรุปผลวิเคราะห์ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการที่ใช้ในการ
ติดตามประเมินผลฯ แบบสุ่มโครงการตาม 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จ านวน  60 โครงการ  
มีกลุ่มตัวอย่างท่ีกรอกแบบสอบถาม  รวมทั้งสิ้น จ านวน 335  ฉบับ   

สรุปพบว่า   ค่าเฉลี่ย  X  เท่ากับ  4.57  คิดเป็นร้อยละ  91.40 
  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า S.D. เท่ากับ  0.41 

ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 7 
ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  

ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย 
ระหว่างวันที่ 22 – 26 ธันวาคม 2564 
ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์
อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
ฉบับทบทวน เล่ม 2  หน้า 1424 
ล าดับที่ 4 งบประมาณ 1,500,000 
บาท ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้า 457 
ข้อ 1 งบประมาณ 1,000,000  บาท 
ด าเนินการ 500,000 บาท)  

3.68 0.66 73.60 มาก 100 ส านัก
ปลัดฯ 

 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ ประชาชนได้รู้จักประเพณีวัฒนธรรมโบราณและสืบทอดรักษาไว้ให้
ชนรุ่นหลังได้รู้จักอ าเภอพิมายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมซึ่งจะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งใน
ประเทศและนอกประเทศให้เดินทางมาท่องเที่ยว ส่งผลให้รายได้และเศรษฐกิจดีขึ้น 

2 โครงการจัดงาน “ประเพณีกินเข่าค่ า 
ของดีเมืองสูงเนิน” อ าเภอสูงเนิน 
ประจ าปี 2565 ระหว่างวันที่ 24 - 25 
มิถุนายน 2565 ณ บริเวณ
โบราณสถานปราสาทเมืองแขก  
บ้านกกกอก หมู่ที่ 7 ต าบลโคราช 
อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564 หน้า 85 
ล าดับที่ 13 งบประมาณ 2,000,000 
บาท ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้า 452 
ข้อ 3 ตั้งไว้ 1,300,000 บาท 
ด าเนินการ 1,300,000 บาท)  
 
 

4.22 0.51 84.40 มาก 501 ส านัก
การ 

ศึกษาฯ 
ศูนย์

ประสาน 
งาน

อ าเภอ 
สูงเนิน 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 
 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  ประชาชนและเยาวชนในอ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน ได้มีจิตส านึกใน

การอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม และได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมงาน "ประเพณีกินเข่าค่ า
ของดีเมืองสูงเนิน" อ าเภอสูงเนินประจ าปี 2565 ได้รับรู้ เข้าใจความหมาย เห็นคุณค่าความส าคัญ 
ของงาน ประชาชนและเยาวชนในอ าเภอสูงเนินและใกล้เคียง ได้รู้ประวัติความเป็นมาด้าน
ประวัติศาสตร์ และดินแดนแห่งอารยธรรมที่รุ่งเรืองในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน เพ่ือสืบทอดแก่ชน 
รุ่นหลังต่อไป สามารถเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวของท้องถิ่น 

3 โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ของ
เยาวชน “โคราชมหานครแห่งบรรพ
ชีวินของโลก” (Korat Young 
Ambassador) ระหว่างวันศุกร์ที่  
8 - 10 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรม
โกลเด้นแลนด์ รีสอร์ท ถนนบายพาส
ปักธงชัย-โชคชัย ต าบลไชยมงคล 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด 
นครราฃสีมา  (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 8 
พ.ศ.2564 หน้า 79 ล าดับที่ 6 
งบประมาณ 500,000 บาท ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 
หน้า 463 ข้อ 7 ตั้งไว้ 500,000 บาท 
ด าเนินการ 485,490 บาท)  

4.66 0.29 93.20 มากที่สุด 103 ส านัก
ปลัดฯ 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  กลุ่มเยาวชนของโรงเรียนในสังกัดฯ ได้รับความรู้จากการอบรม
พัฒนาทักษะความรู้ ด้านการท่องเที่ยว ด้านวัฒนธรรมประเพณี ด้านชุมชน และสถานที่ท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์ และท าหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว ด้านวัฒนธรรมประเพณี ด้าน
ชุมชน และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น เครือข่ายยุวทูต สามารถ 
ช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาต่อยอดที่เกี่ยวข้องกับโครงการจีโอพาร์ค  
การอนุรักษ์ และพัฒนาเมืองเก่าได้ เกิดการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในจังหวัด
นครราชสีมา ให้ขับเคลื่อนเมืองโคราชจีโอพาร์คสู่ยูเนสโกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. ต้องการให้มีกิจกรรมสันทนาการเพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียดจากการฝึกอบรม  
2. ควรให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพในการท าคลิปวิดีโอสั้น ด้วยโปรแกรมท่ีหลากหลาย ไม่เฉพาะ
โปรแกรม Zoom  
3. ควรจัดการอบรมความรู้ให้กับครูทุกโรงเรียน เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนก่อนมาอบรม 
4. จัดสถานที่พักให้เพียงพอกับครู 1 คน 1 เตียง  
5. ต้องการให้มีการขยายผลอย่างต่อเนื่อง และจัดกิจกรรมที่มากกว่านี้ และให้เวลากับนักเรียน  
ได้ท ากิจกรรมมากขึ้น 
6. ขอขอบคุณฝ่ายจัดงานที่มีโครงการดี ๆ แบบนี้ รวมทั้งขอบคุณทุก ๆ ฝ่ายเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้น า
ความรู้ดี ๆ มาให้กับนักเรียนในโรงเรียน 
7. ควรเพิ่มระยะเวลาอบรมเป็น 5 วัน 
8. กระบวนการท างานกลุ่มของนักเรียนที่เข้ารับการอบรมมีจ านวนมากเกินไป ท าให้ไม่สามารถตอบ
โจทย์ของการอบรมในครั้งนี้ ควรให้นักเรียนแต่ละโรงเรียนได้แสดงศักยภาพตัวเองเพ่ือที่ทีมงานจะได้
เห็นมุมมองของนักเรียนแต่ละโรงเรียนและนักเรียนสามารถน าไปต่อยอดถ่ายทอดความรู้ให้กับ
นักเรียนที่โรงเรียนได้ ส าหรับการน าเสนอเส้นทาง 
9. โครงการมีความน่าสนใจ แต่ขาดโอกาสให้นักเรียนได้น าเสนอข้อมูล ถ้าเป็นไปได้ต้องการให้
นักเรียนถ่ายท าคลิปสั้นๆ ไม่เกิน 4 นาท ีในการน าเสนอเส้นทางโคราชจีโอพาร์ค จะท าให้นักเรียนมี
ความเข้าใจและสามารถถ่ายทอดข้อมูลของสถานที่ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างด ีและสามารถน าคลิปดังกล่าว
มาใช้ในการประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวจีโอพาร์ค หรือเมื่อจบโครงการควรให้แต่ละโรงเรียนท า
คลิปน าเสนอส่งจะดีมาก อย่างน้อยท าให้นักเรียนรู้สึกว่าไม่ได้มานั่งฟังและชมสถานที่เพียงอย่างเดียว 
10. อาหารว่างควรมีความหลากหลาย 

4 โครงการศิลปะและอาหารโคราช (Art 
and food KORAT) ในระหว่างวันท่ี 9 - 
11 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลโคราช อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งท่ี 8 พ.ศ.
2564 หน้า 77 ล าดับท่ี 4 งบประมาณ 
2,000,000 บาท ขอ้บัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2565 หน้า 462 ข้อ 6 
ต้ังไว ้2,000,000 บาท)  

4.39 0.59 87.80 มาก 403 ส านัก
ปลัดฯ  
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  เยาวชน ประชาชน นักท่องเที่ยว ส่วนราชการภาครัฐและเอกชน 
เข้าร่วมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ประสบความส าเร็จทุก
ประการ มีการจับจ่ายใช้สอยเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติให้มีเงินสะพัด
หมุนเวียน ส่งเสริมให้เยาวชนมีพ้ืนที่ในการน าเสนอผลงานด้านศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ ร่วมแสดง
ความคิดเห็นในด้านศิลปะต่าง ๆ เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจ ได้เห็นถึงกระบวนการ
สร้างสรรค์ศิลปะได้อย่างเสรี นักท่องเที่ยว มีทางเลือกในการเลือกซ้ือสินค้าอาหารที่มีคุณภาพ ราคา
มาตรฐาน สะอาดถูกหลักอนามัย เป็นเอกลักษณ์และจุดเด่น "อาหารโคราช" และส่งเสริมอาชีพให้กับ
พ่ีน้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ให้มีช่องทางในการจัดจ าหน่ายเพ่ิมมากขึ้น 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. ควรจัดงานภายนอกอาคาร เนื่องจากบริเวณจัดงานคับแคบ  
2. เป็นการส่งเสริมให้มีการจ าหน่ายสินค้าท่ีหลากหลาย 
3. คณะผู้จัดงานดูแลและบริการด้านสถานที่ดีเยี่ยม 
4. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ ป้ายเชิญชวน ตามช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบและ
เข้าร่วมกิจกรรมมากข้ึน และส่งเสริมการขาย 
5. ควรติดป้ายสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานจัด
กิจกรรม ตามจุดส าคัญๆภายในสถานที่จัดงาน 
6. ควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดงาน ประมาณ 5-7 วัน 
7. ควรเพิ่มกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายในการจัดงาน เช่น อาหารหรือผลงานที่มี
จุดเด่น เป็นเอกลักษณ์ ของจังหวัดนครราชสีมา 
8. ควรจัดกิจกรรมวาดภาพด้วยสีน้ า ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 
9. เป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชน  
10. ควรเพ่ิมกิจกรรมด้านงานแสดงศิลปะ ส่วนด้านการจ าหน่ายอาหารมีความหลากหลายพอสมควร 
11. การจัดกิจกรรมควรจัดในบริเวณเดียวกัน เนื่องจากโซนอาหารที่ตั้งอยู่ด้านประตูทางออกไม่มี
ลูกค้าเดินมาเที่ยวชมสินค้า   
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

5 โครงการสนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี วันส าคัญต่าง ๆ 
ของอ าเภอประจ าจังหวัดนครราชสีมา 
(กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์) 
ประจ าปี พ.ศ.2565 วันที่ 13-17 
เมษายน 2565 ณ บริเวณคูเมืองข้าง
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10 พ.ศ.2564 
หนา้ 82 ล าดับที่ 27 งบประมาณ 
15,000,000 บาท ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 
หน้า 450 ข้อ 1 งบประมาณ 
2,000,000 บาท ด าเนินการ 
2,000,000 บาท  

4.28 0.57 85.60 มาก 394 ส านัก
การ 

ศึกษาฯ 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  ประชาชนและเยาวชน ได้รู้จักประเพณีวัฒนธรรมโบราณ สืบทอด 
อนุรักษ์ รักษาวัฒนธรรมอันดีงาม และเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น ไว้ให้ชนรุ่นหลังได้รู้จักต่อไป 
ประชาชนและเยาวชน ร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดความตระหนัก
รักหวงแหน วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์และรากเหง้าของท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริม
ประเพณีอันดีงามซ่ึงปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจ าทุกปี และเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชน สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เดินทางมาท่องเที่ยว ส่งผลให้
รายได้และเศรษฐกิจดีขึ้น ส่วนราชการเอกชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่ และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
เข้าร่วมโครงการและท ากิจกรรมตามเป้าหมาย บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. การจัดงานครั้งนี้เป็นกิจกรรมโครงการที่ดี และต้องการให้จัดงานลักษณะเช่นนี้อีก เพ่ือเป็นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 
2. ต้องการให้ผู้ด าเนินการโครงการจัดให้มีมุมส าหรับถ่ายภาพมากข้ึน เพ่ิมจ านวนร้านค้า จัดบริการ
ห้องสุขา ห้องน้ าเพ่ิมมากข้ึน ตลอดจนการจัดสถานที่จอดรถให้เพียงพอ 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

6 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ระดับอ าเภอ 
ระดับจังหวัด ระหว่างเดือนมีนาคม 
2565 ถึงเดือนเมษายน 2565 ณ ใน
พ้ืนที่ 32 อ าเภอในจังหวัดนครราชสีมา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 9 พ.ศ.2565 หน้า 7 
ล าดับที่ 19 งบประมาณ 10,000,000 
บาท ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณ 
ครั้งที่ 7 อนุมัติวันที่ 22 มีนาคม 2565 
งบประมาณ 1,000,000 บาท 
ด าเนินการ 999,935 บาท)  

4.24 0.54 84.80 มาก 461 ส านัก
การ 

ศึกษาฯ 

 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  ประชาชน ส่วนราชการท้องถิ่นเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เยาวชน
สนใจกีฬา ห่างไกลยาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ 7 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

4.25 0.53 85.00 มาก  1,962  อบจ.นม. 

 
สรุปผลวิเคราะห์ตามยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี
และกีฬา โครงการที่ใช้ในการติดตามประเมินผลฯ แบบสุ่มโครงการตาม 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  จ านวน  6 โครงการ  
มีกลุ่มตัวอย่างท่ีกรอกแบบสอบถาม  รวมทั้งสิ้น จ านวน 1,962  ฉบับ   

สรุปพบว่า   ค่าเฉลี่ย  X  เท่ากับ  4.25  คิดเป็นร้อยละ  85.00 
  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า S.D. เท่ากับ  0.53 

ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 
ด้านการบรหิารจัดการบา้นเมืองท่ีดี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
     หมวดค่าใช้สอย 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ /กิจกรรม 

ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการประชุมประชาคมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสมีา 
สัดส่วนระดับจังหวัด วันที่ 25 มีนาคม 
2565 ณ โรงแรมดิอิมพีเรียล โฮเทล 
แอนด์คอนเวชั่น เซ็นเตอร์โคราช 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน  
เล่ม 2 หน้า 1,559 ล าดับที่ 110 
งบประมาณ 368,000 บาท  
ข้อบัญญัติ ฯ ปี 2565 หน้า 212 ข้อ 5 
งบประมาณ 350,000 บาท 
ด าเนินการใช้งบประมาณ  
62,486 บาท) 

4.27 0.40 85.40 มาก 98 กองยุทธ 
ศาสตร์
และงบ 

ประมาณ 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามีแผนในการพัฒนาถิ่นที่มี
ประสิทธิภาพ ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 - เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ ท าให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีส่วนร่วม และรับทราบแนวนโยบายการ
ท างานของ อบจ.นครราชสีมา รับฟังปัญหาความต้องการหาแนวทางแก้ไขปัญหาด าเนินการให้เป็นไป
ตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2 โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 8 มิถุนายน 
2565 ณ โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์  
เทอมินอล21 อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เล่ม 2 
หน้า 1,524 ล าดับที่ 75 งบประมาณ 
380,000 บาท ข้อบัญญัติ ฯ ปี 2565 
หน้า 209 ข้อ 2 งบประมาณ  
250,000 บาท ด าเนินการใช้
งบประมาณ 151,250 บาท) 

4.72 0.38 94.40 มากที่สุด 97 กองยุทธ 
ศาสตร์
และงบ 

ประมาณ 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการประสานโครงการเกินศักยภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการประสานโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3 โครงการประชุมประชาคมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสมีา สัดส่วน
ระดับจังหวัด วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ณ 
โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เทอมินอล21 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ฉบับทบทวน เล่ม 2 หน้า 
1,559 ล าดับที่ 110 งบประมาณ 
368,000 บาท ข้อบัญญัติ ฯ ปี 2565 
หน้า 212 ข้อ 5 งบประมาณ 350,000 
บาท ด าเนินการใช้งบประมาณ 50,986 
บาท) 

4.40 0.43 88.00 มาก 135 กองยุทธ 
ศาสตร์
และงบ 

ประมาณ 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามีแผนในการพัฒนาท้องถิ่น
ที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

4 โครงการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนจังหวัดนครราชสีมา มุ่งสู่การ
เป็นเขตฐานเศรษฐกิจพิเศษ วันท่ี 11 
สิงหาคม 2565 ณ โรงแรม                  
แคนทารี โคราช อ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสมีา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งท่ี 12 พ.ศ.2565 หน้า 41
ล าดับท่ี 1 งบประมาณ 222,000 บาท 
ตามบัญชีโอน ฯ ปี 2565 ครั้งท่ี 16 
อนุมัติวันท่ี 18 กรกฎาคม 2565   
งบประ มาณ 156,060 บาท 
ด าเนินการใช้งบประมาณ  
156,000 บาท) 

4.27 0.47 85.40 มาก 133 กองยุทธ 
ศาสตร์
และงบ 

ประมาณ 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมามุ่ง
สู่การเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดนครราชสีมามีแนวทางและได้รับความร่วมมือในการพัฒนา
จังหวัด เพ่ือมุ่งสู่การเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางในการ
พัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

5 โครงการอบรมสัมมนาผู้ประกอบการ 
ในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จ านวน 2 รุ่น วันท่ี 29-31 สิงหาคม 
2565 ณ โรงแรมแคนทารี โคราช 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง  
ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562 หน้า 1,468  
ล าดับท่ี 21 งบประมาณ 500,000 บาท  
ข้อบัญญัติ ฯ ปี 2565 หน้า 240 
งบประมาณ 500,000 บาท ด าเนินการ
ใช้งบประมาณ 398,400 บาท) 

4.69 0.35 93.80 มากท่ีสุด 647 ส านัก
คลัง 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ ท าให้ผู้ประกอบการในเขตจังหวัดนครราชสีมา ได้ทราบและเข้าใจ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รับฟังความคิดเห็น
และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและผู้ประกอบการในเขต
จังหวัดนครราชสีมา ได้การกระตุ้นเตือนและสร้างจิตส านึกในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นท าให้
ผู้ประกอบการเกิดรักหวงแหนท้องถิ่นและเกิดความภาคภูมิใจ การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. ท าให้ทราบว่าภาษีท่ีช าระไปสามารถน าไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง  
2. ท าให้ได้เรียนรู้สินค้าบุหรี่ว่าของจริงกับของปลอมแตกต่างกันอย่างไร 
3. เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 
4. ท าให้ทราบความก้าวหน้าการบริหารงานของ อบจ.นครราชสีมา ในด้านต่าง ๆ 
5. ท าให้ทราบการอ านวยความสะดวกในการช าระภาษีของ อบจ.นครราชสีมา และนโยบายสังคม                
ไร้เงินสด 
6. ท าให้ทราบช่องทางการช าระภาษี และทราบเกี่ยวกับสรรพสามิต 

6 โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการเชิง
ปฏิบัติการศึกษาดูงาน ด้านผังเมืองและ
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา และรองรับภารกจิการ
ถ่ายโอนงานด้านผังเมือง กิจกรรม : 
พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้การ
พัฒนางานด้านผังเมือง ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและการท างานเป็นทีม วันท่ี 
12-14 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม
ส านักช่าง อบจ.นครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา ศึกษาดูงาน ณ จังหวัด
จันทบุรี แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ฉบับทบทวน เล่ม 2 หน้า 1565 
ล าดับท่ี 5 งบประมาณ 1,000,000 
บาท ข้อบัญญัติ ฯ ปี 2565 หน้า 473 
งบประมาณ 700,000 บาท ด าเนินการ
ใช้งบประมาณ 614,885 บาท) 

4.55 0.33 91.00 มากที่สุด 204 ส านัก
ช่าง 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาองค์
ความรู้ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการพัฒนาเมือง/ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ผู้เข้ารับการอบรมมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานรวมกันและมีการท างานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี ผู้เข้ารับการฝึกอบรม               
ได้น าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากการเรียนรู้จากท้องถิ่นอ่ืน มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

7 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
วันที่ 9-16ธันวาคม 2564 ณ โรงแรม
แคนทารี่ อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา และศึกษาดูงาน 
ณ จังหวัดเชียงราย (ข้อบัญญัติ ฯ ปี 
2565 หน้า 165  ข้อ 13  งบประมาณ 
692,500 บาท ด าเนินการใช้
งบประมาณ =692,500 บาท) 

4.89 0.18 97.80 มากที่สุด 62 ส านัก 
งานเลขา 
นุการฯ 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ   ผู้เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานสามารถน ามาเป็นแบบอย่าง
และประยุกต์กับท้องถิ่นตนเองได้ และสามารถพัฒนาการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
รวดเร็วถูกต้อง เพ่ือประโยชน์ของประชาชน 

 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในยุทธศาสตร์
ที ่8 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

4.54 0.36 90.80 มากที่สุด  1,376  อบจ.นม. 

 
สรุปผลวิเคราะห์ตามยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  โครงการที่ใช้ในการ
ติดตามประเมินผลฯ แบบสุ่มโครงการตาม 

แผนงานบริหารงานทั่วไป   จ านวน  7 โครงการ  
มีกลุ่มตัวอย่างท่ีกรอกแบบสอบถาม  รวมทั้งสิ้น จ านวน 1,376  ฉบับ   

สรุปพบว่า   ค่าเฉลี่ย  X  เท่ากับ  4.54  คิดเป็นร้อยละ  90.80 
  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า S.D. เท่ากับ  0.36 

ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 9 

ด้านการรักษาความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 9  ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการฝึกอบรมเรียนรู้อัคคีภัย 
และซ้อมอพยพหนีไฟในภาวะฉุกเฉิน
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร      
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 7-8 
กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมเขาใหญ่ 
คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2564 
หน้า 89 ล าดับที่ 6 งบประมาณ 
3,000,000 บาท ข้อบัญญัติฯ  
ปี 2565 หน้า 259 ข้อ 2  
งบประมาณ 861,200 บาท  
ด าเนินการ 634,750 บาท)  

4.59 0.29 91.80 มากที่สุด 132 ส านัก
ปลัดฯ 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ สามารถลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและ
หน่วยงานราชการ เอกชน ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ มีทักษะในการแก้ไขปัญหา และการเผชิญเหตุ
อัคคีภัยได้ สามารถกระตุ้น และเสริมสร้างจิตส านึกให้หน่วยงานและตนเอง ผู้เข้าร่วมการอบรมมีส่วน
ร่วมในการจัดการแก้ไขปัญหาอัคคีภัยที่เกิดขึ้นและเพ่ือป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของหน่วยงาน  
และส่วนรวม 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2 โครงการรณรงค์สนับสนุนและส่งเสริม
ความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทาง
ท้องถนน (จัดบริการประชาชนช่วง
เทศกาลปีใหม่) ระหว่างวันที่ 29 
ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 4 มกราคม 
2565 ณ สถานีขนส่งโดยสารอ าเภอ
โชคชัย และจุดบริการประชาชน
บริเวณแยกโชคชัย อ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2564 
หน้า 87 ล าดับที่ 4 งบประมาณ 
3,000,000 บาท ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 
หน้า 258 ข้อ 1 งบประมาณ 
2,000,000 บาท ด าเนินการ  
208,576 บาท) 

4.17 0.62 83.40 มาก 100 ส านัก
ปลัดฯ 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ สามารถตอบสนองนโยบายของจังหวัดนครราชสีมา และนโยบาย
ของประเทศในการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลฯ ให้น้อยลง สามารถลดอุบัติเหตุและลดการสูญเสีย
ชีวิตของผู้ใช้รถใช้ถนน สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการสัญจรไปมา ให้
มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น สามารถเป็นจุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวส าหรับ
พักผ่อน คลายความเครียดจากการใช้รถใช้ถนน อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั่วไปที่สัญจรไป
มาในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

3 โครงการรณรงค์สนับสนุนและส่งเสริม
ความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทาง
ท้องถนน (จุดบริการประชาชนช่วง
เทศกาลสงกรานต์) วันที่ 11- 17 
เมษายน 2565 โดยมีเป้าหมายบริการ
ประชาชน และนักท่องเที่ยว ที่เดินทาง
เข้ามาหรือผ่านมาในพ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ณ สถานที่ด าเนินการ 5 จุด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2565 
หน้า 89 ล าดับที่ 4 งบประมาณ 
2,000,000 บาท ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 
หน้า 258 ข้อ 1 งบประมาณ 
2,000,000 บาท ด าเนินการ 
234,372.20 บาท) 

4.51 0.50 90.20 มากที่สุด 200 ส านัก
ปลัดฯ 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ สามารถสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ในการสัญจรไปมาให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น สามารถเป็นจุดบริการประชาชน 
และนักท่องเที่ยวส าหรับพักผ่อน คลายความเครียดจากการใช้รถใช้ถนน สามารถบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานราชการอ่ืน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ลดอุบัติเหตุและลดการสูญเสียชีวิต 
ของผู้ใช้รถใช้ถนน สามารถอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั่วไปที่สัญจรไปมาในช่วงวันหยุด
เทศกาลสงกรานต์ สามารถสนองตอบต่อนโยบายของจังหวัดนครราชสีมา และนโยบายของประเทศ
ในการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลฯ ให้น้อยลง 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

4 โครงการฝึกอบรมเรียนรู้อัคคีภัย 
และซ้อมอพยพหนีไฟในภาวะฉุกเฉิน
โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 58 แห่ง จ านวน 
4 รุ่น วันที่ 12-20 กรกฎาคม 2565  
ณ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปภัมภ์ อ าเภอ
โนนไทย  โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 
อ าเภอคง โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา 
อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2564 
หน้า 89 ล าดับที่ 6 งบประมาณ 
3,000,000 บาท ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 
หน้า 259 ข้อ 2 งบประมาณ 861,200 
บาท ด าเนินการ 102,000 บาท) 
   

4.20 0.60 84.00 มาก 980 ส านัก
ปลัดฯ 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ที่เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้เกี่ยวกับการระงับเหตุอัคคีภัย ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ที่เข้ารับการฝึกอบรม 
มีความรู้ ความสามารถที่จะใช้เครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียน ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะเกี่ยวกับการป้องกัน เหตุอัคคีภัย และระบบ
การแจ้งเตือนภัยต่าง ๆ มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่มีอย่างถูกต้อง และเท่าทัน
เหตุการณ์ 
ข้อเสนอแนะผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. กิจกรรมส่งเสริมความรู้และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
2. ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ต้องการให้จัดโครงการต่อเนื่อง 
3. ต้องการให้มีฐานกิจกรรมมากกว่านี้ 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

5 โครงการรณรงค์สนับสนุนและส่งเสริม
ความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทาง 
ท้องถนน (อาสาจราจรและสถานศึกษา
ปลอดภัยสวมหมวกกันน็อค 100%) 
จ านวน 6 รุ่น วันที่ 7-30 มิถุนายน 
2565 ณ โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสมีา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2565 
หน้า 87 ล าดับที่ 4 งบประมาณ 
3,000,000 บาท  ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 
หน้า 258 ข้อ 1 งบประมาณ 
2,000,000 บาท  ด าเนินการ 
1,101,700 บาท) 
 

4.39 0.47 87.80 มาก 685 ส านัก
ปลัดฯ 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ คร ูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสมีา มีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติทางท้องถนน ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและนักเรียนได้รับการปลูกฝังและปฏิบัติตามกฎจราจร และได้แสดงความสามารถ 
ในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย (อาสาจราจร) 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

6 โครงการอบรมเพ่ิมทักษะการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแก่อาสาสมัคร
และผู้ประสบภัยพิบัติ “อบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง” วันที่ 21-25 
กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมโกลเด้น
แลนด์ รีสอร์ท อ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2564 
หน้า 85 ล าดับที่ 3 ข้อบัญญัติฯ  
ปี 2565 หน้า 260 ข้อ 3                   
งบประมาณ 2,000,000 บาท                           
ด าเนินการ 978,300 บาท) 

4.20 0.57 84.00 มาก 98 ส านัก
ปลัดฯ 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายผลเรือนจังหวัดมีอัตราก าลัง อปพร. 
ในสังกัดเพ่ือช่วยเหลือภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการส่งเสริมและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในจังหวัด เกิดเครือข่ายความ
ร่วมมือของอาสาสมัครด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เข้มแข็ง กว้างขวาง และยั่งยืน ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมมีความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสามารถปฏิบัติหน้าที่
ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ 
ข้อเสนอแนะผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. เป็นโครงการที่ดีมาก ท าให้ได้รับความรู้เบื้องต้นในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในอนาคตได้เป็นอย่างดี 
2. วิทยากรมีความรู้ความสามารถ และสอนได้เข้าใจง่าย ท าให้สามารถน าไปใช้ในการท างานได้ 
3. การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ได้รับการต้อนรับและดูแลจากเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี 
ระยะเวลาด าเนินโครงการมีความเหมาะสม 
4. สถานที่จัดโครงการมีความพร้อม ที่พักสะอาด และอาหารรสชาติดี 
5. มีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ซักถาม และมีส่วนร่วมในแต่ละการฝึก 
6. เป็นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนมีส่วนร่วมในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และท าให้ศูนย์ 
อปพร. มีก าลังคนที่เพียงพอ 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

7 โครงการอบรมเพ่ิมทักษะการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแก่อาสาสมัคร
และผู้ประสบภัยพิบัติ “การอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ิมศักยภาพด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
จังหวัดนครราชสีมา” วันที่ 5 
กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 
นครราชสีมา อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2564 
หน้า 85 ล าดับที่ 3 งบประมาณ 
2,000,000 บาท ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 
หน้า 260 ข้อ 3 งบประมาณ 
2,000,000 บาท ด าเนินการ  
51,250 บาท) 

4.66 0.29 93.20 มากที่สุด 200 ส านัก
ปลัดฯ 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ ผู้เข้ารับการอบรม มีความพร้อมรองรับสถานการณ์สาธารณภัย 
ในพ้ืนที ่รวมถึงสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดในช่วงฤดูฝน ในการสนับสนุนส่วนราชการในจังหวัด
นครราชสีมาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารรณภัย ผู้เข้ารับการอบรม สามารถน าความคิดและ
นโยบายในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไปขยายผล รับทราบเกี่ยวกับ
บทบาทและหน้าที่ตามกฎหมาย สามารถเสริมสร้างความรู้ ความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีจิตส านึกการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกับทางราชการ 
รวมทั้งรับทราบปัญหาและอุปสรรคข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานและแสวงหาแนวทางการแก้ไข 
ปัญหาร่วมกัน 

 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที ่9 
แแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

4.39 0.48 87.80 มาก  2,395  อบจ.นม. 
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สรุปผลวิเคราะห์ตามยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
โครงการที่ใช้ในการติดตามประเมินผลฯ แบบสุ่มโครงการตาม 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  จ านวน  7 โครงการ  
มีกลุ่มตัวอย่างท่ีกรอกแบบสอบถาม  รวมทั้งสิ้น จ านวน 2,395  ฉบับ   

สรุปพบว่า   ค่าเฉลี่ย  X  เท่ากับ  4.39   คิดเป็นร้อยละ  87.80 
  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า S.D. เท่ากับ  0.48 

ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
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ยุทธศาสตร์ที่ 10 
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
2.4 แผนงานเคหะชุมชน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการ “รณรงค์สร้างจิตส านึกการ

คัดแยกขยะโรงเรียนในสังกัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนครราชสมีา เพ่ือ

เป็นต้นแบบโรงเรียนปลอดขยะ (Zero 

Waste School) ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 

ณ ห้องประชุมรวมใจ ส านักช่าง 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา  (แผนพัฒนาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวน  

เล่มที่ 2 หน้า 1,583 ล าดับที่ 2 

งบประมาณ 1,000,000 บาท  

ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 424  

งบประมาณ 560,000 บาท 

ด าเนินการใช้งบประมาณ  

504,355 บาท ) 

4.47 0.45 89.40 มาก 70 ส านัก

ช่าง 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ เกิดต้นแบบโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  
ในโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
และยั่งยืน ช่วยลดปริมาณขยะ และท าให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนดีขึ้น ช่วยลดปัญหา 
ภาวะโลกร้อน 

 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ 10 
แผนงานเคหะและชุมชน 

4.47 0.45 89.40 มาก 70 อบจ.นม. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
2.5 แผนงานสร้งความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดการของเสียอันตราย 
จากชุมชน จังหวัดนครราชสีมา  
ตามนโยบาย "จังหวัดสะอาด โคราช 
ไร้ขยะ " ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ครั้งที่ 1 จ านวน 2 อ าเภอ วันที่ 
8-9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริเวณลาน
ศูนย์ก าจัดขยะรวมเทศบาลต าบล 
พิมาย อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา และ ณ บริเวณลานศูนย์
ก าจัดขยะรวมเทศบาลต าบลบัวใหญ่ 
อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
ฉบับทบทวน เล่มที่ 2 หน้า 1589 
ล าดับที่ 5 งบประมาณ 1,000,000 
บาท ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 444 
ข้อ 31 งบประมาณ 800,000 บาท 
ด าเนินการใช้งบประมาณ  
341,350 บาท ) 

4.27 0.61 85.40 มาก 167 ส านัก
ช่าง 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมารู้จักวิธีการคัดแยกของเสีย
อันตรายชุมชนตั้งแต่ต้นทาง เกิดกระแสความตื่นตัวในการรักษาความสะอาดของบ้านเมืองโดยการคัด
แยกของเสียอันตรายชุมชนในทุกชุมชน  และมีการน าไปก าจัดอย่างเป็นระบบ ปริมาณของเสีย
อันตรายในพ้ืนที่ลดลง คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีข้ึนท าให้โคราชเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2 โครงการอบรมสัมมนาส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การบริหารจัดการและพิทักษส์ิ่งแวดล้อม 
จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปี พ.ศ. 2565 
จ านวน 3 รุ่น  วันที่ 4-12 กรกฎาคม 
2565 ณ โรงแรมรายาแกรนด์ อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จงัหวัดนครราชสีมา 
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
ฉบับทบทวน เล่มที่ 2 หน้า 1587 ล าดับ
ที่ 3 งบประมาณ 1,000,000 บาท ข้อ
บัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 445 ข้อ 32 
งบประมาณ 1,000,000 บาท ด าเนินการ
ใช้งบประมาณ  
818,395 บาท) 

3.94 0.41 78.80 มาก 344 ส านักช่าง 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสมีา มีความรู้
ความเข้าใจในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และช่วยในการส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมด้านการ
จัดการปัญหามลพษิสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั่วทั้งจังหวัด สิ่งแวดล้อมในจังหวดั
นครราชสีมาได้รบัการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอย่างรวดเร็วและมีประสทิธิภาพ ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ เพื่อลดผลกระทบต่อสขุภาพอนามัยของประชาชน ลดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม 
ข้อเสนอแนะผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. ควรจัดวางน้ าดื่มไว้ส าหรับผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน 
2. วิทยากรบรรยาย ไมไ่ด้บรรยายตามเอกสารในพาวเวอร์พอยท์ 
3. เป็นโครงการที่ดี ควรเพิ่มจ านวนวนัอบรม และควรจัดอบรมทุก ๆ 6 เดือน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ อปท. 
4. ควรจัดเอกสารให้ตรงกับหัวข้อบรรยาย และเนื้อหาในเอกสารน้อยเกินไป 
5. สถานที่อบรมสะดวก แต่สถานที่จอดรถอยู่ลึกเกินไป 
6. เป็นโครงการที่มีประโยชน์กับผู้ปฏบิัติงานมาก ควรจัดอบรมทุกปี 
7. เนื้อหาในการอบรมมีมาก ท าให้วิทยากรบรรยายด้วยความรวดเร็ว ควรเพิ่มระยะเวลาการอบรม  
8. อปท.บางพื้นที่ ไม่มีเจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรง ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมต้องเรียนรู้เพิ่มมากข้ึน 
9. ต้องการให้มีการประชาสัมพนัธ์มากกว่านี้ เพราะบางพืน้ที่เอกสารยังส่งไปไม่ถึง และต้องการให้จัดศึกษา 
ดูงานนอกพื้นที่ เพื่อเป็นประสบการณ์และน าไปสู่การปฏิบัติงานจริง 
10. ควรจัดเอกสาร และแผ่นซดีี ประกอบการอบรม เพื่อครอบคลุมทุกหลักสูตร และสามารถน าไปศึกษา
เพิ่มเติมได้ 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

3 โครงการจัดการของเสียอันตรายจาก
ชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ตาม
นโยบาย “จังหวัดสะอาด โคราช ไร้
ขยะ” ประจ าปีงบประมาณ 2565 
(ครั้งที่ 2)  จ านวน 3 อ าเภอ วันที่ 5-
11 ตุลาคม 2565  
ณ ลานศูนย์ก าจัดขยะรวมเทศบาล
ต าบลโชคชัย 
ณ ลานศูนย์ก าจัดขยะรวมเทศบาล
เมืองสีคิ้ว 
ณ ลานศูนย์ก าจัดขยะรวมเทศบาล
ต าบลสูงเนิน 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 ฉบับทบทวน เล่มที่ 2 หน้า 
1589 ล าดับที่ 5 งบประมาณ 
1,000,000 บาท ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 
หน้า 444 ข้อ 31 งบประมาณ 
800,000 บาท ด าเนินการใช้
งบประมาณ 467,025 บาท) 

4.40 0.43 88.00 มาก 240 ส านัก
ช่าง 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมารู้จักวิธีการคัดแยกของเสีย
อันตรายชุมชนตั้งแต่ต้นทาง เกิดกระแสความตื่นตัวในการรักษาความสะอาดของบ้านเมืองโดยการคัด
แยกของเสียอันตรายชุมชนในทุกชุมชน และมีการน าไปก าจัดอย่างเป็นระเบียบ ปริมาณของเสีย
อันตรายในพ้ืนที่ลดลง คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้นท าให้โคราชเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ 10 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

4.20 0.48 84.00 มาก 751 อบจ.นม. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
3.2 แผนงานการเกษตร 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือ
กับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคเอกชนในการพัฒนา 
ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลอง
และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์  
เรื่อง เสริมสร้างความรู้และการพัฒนา
น้ าบาดาล จ านวน 2 รุ่น วันที่ 19-20 
กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมสตาร์
เวลล์บาหลี อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 2 หน้า 1595  
ล าดับที่ 2 งบประมาณ 3,000,000 
บาท ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 626 
ข้อ 1 งบประมาณ 800,000 บาท 
ด าเนินการใช้งบประมาณ  
410,880 บาท ) 

4.22 0.45 84.40 มาก 435 ส านัก
ช่าง 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ น าความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ พระราชบัญญัติน้ า
บาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กฎหมาย และระเบียบอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องไปใช้อย่างถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด น าความรู้ไปใช้ในการอนุรักษ์น้ าบาดาลและป้องกันการปนเปื้อนของสารพิษ
ลงสู่ชั้นน้ าบาดาล น าความรู้ในการใช้ประโยชน์จากน้ าบาดาล แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค 
บริโภคและเกษตรกรรมในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. ควรประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงและระยะเวลาในการอบรมให้เพียงพอ 
2. ต้องการให้แนะน าวิธีเสนอของบประมาณจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
3. เจ้าหน้าที่จัดอบรมมีจ านวนมากเกินไป แต่ไม่ได้มีการประสานหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้  
ควรแบ่งหน้าที่ในการอ านวยความสะดวก ส าหรับผู้เข้ารับการอบรมและดูแลวิทยากร 
4. เอกสารประกอบการอบรม ตัวหนังสือเล็กมาก ควรเพิ่มขนาดตัวหนังสือ และแสงไฟท าให้อ่าน 
ไม่ชัดเจน 
5. วิทยากรท่านแรกบรรยายไม่น่าสนใจ วิทยากรท่านที่สองบรรยายได้ดีสามารถน ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง 
6. ต้องการให้จัดอบรมแบบต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้มากข้ึน 

 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ 10
แผนงานการเกษตร 

4.22 0.45 84.40 มาก 435 อบจ.นม. 

 
สรุปผลวิเคราะห์ตามยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม โครงการที่ใช้ในการติดตามประเมินผลฯ แบบสุ่มโครงการตาม 

แผนงานเคหะและชุมชน   จ านวน  1 โครงการ  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  จ านวน  3 โครงการ  
แผนงานการเกษตร    จ านวน  1 โครงการ  
มีกลุ่มตัวอย่างท่ีกรอกแบบสอบถาม  รวมทั้งสิ้น จ านวน 1,256  ฉบับ   

สรุปพบว่า   ค่าเฉลี่ย  X  เท่ากับ  4.30   คิดเป็นร้อยละ  86.00 
  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า S.D. เท่ากับ  0.46 

ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
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โครงการพัฒนาที่ไม่ปรากฏ 

ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561–2565) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



312 
 

โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา  วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 
2565 ณ ศูนย์ Go Genius Learning 
Center ต าบลพญาเย็น อ าเภอ 
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
ตามบัญชีโอนงบประมาณ ครั้งที่ 4 
อนุมัติวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 
งบประมาณ 500,000 บาท  
ใช้งบประมาณด าเนินการ 
= 390,760 บาท) 

4.49 0.49 89.80 มาก 100 ส านัก
การ 

ศึกษาฯ 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพ อุดมการณ์ วิสัยทัศน์
และทัศนคติ ความเป็นผู้น าที่ดีต่อการปฏิบัติงานในองค์กร 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. เป็นโครงการที่ดี ท าให้ได้รับความรู้ ความบันเทิง ความสนุกสนาน รู้สึกผ่อนคลาย สบายใจ โดย
สนับสนุนงบประมาณในการนี้ จนบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ จะสามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันพัฒนาองค์กร และพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
2. เป็นการอบรมที่มีประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร บุคลากร ควรจัดอบรมหลักสูตร 2 คืน 3 วัน 
ต่อเนื่อง และให้มีการทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 



313 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2 โครงการอบรมให้ความรู้มาตรฐาน

ทั่วไปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา

ในสังกัด อบจ.นม วันที่ 12-13 

มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง 

อบจ.นครราชสีมา ด้วยแบบ "Digital 

Training" ผ่านระบบออนไลน์ด้วย

โปรแกรม Zoom Cloud Meeting 

ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 167 ข้อ 

15 งบประมาณ 1,000,000 บาท ใช้

ด าเนินการ 33,400 บาท  

4.06 0.57 81.20 มาก 653 กองการ

เจ้าหน้า

ที ่

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการก าหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และมีวิสัยทัศน์ และมุมมองที่จ าเป็นต่อระบบการบริหารงานบุคคลให้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ   
1. เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมเลือกสถานที่ในการอบรม โดยสามารถเลือกการตรวจสอบ 
ที่ชัดเจนได ้และต้องการให้มีการจัดอบรมทบทวนซ้ าอีกครั้งเป็นระบบ on site  
2. เนื้อหาการบรรยายการอบรมมีความรู้และเกิดประโยชน์ในด้านการพัฒนาตนมาก เหมาะกับ
ข้าราชการครู  และบุคลากรทางด้านการศึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านระบบ PLC 
3. ระยะเวลาในการจัดอบรมไม่ควรจัดในห้วงเวลานี้ เพราะเป็นช่วงสอบปลายภาค 
4.ถ้าต้องการจัดอบรมออนไลน์ สถานที่จัดอบรมแนะน าให้จัดอบรมท่ีบ้านได้ เนื่องจากช่วงนี้มีการ
แพร่ระบาดของ Covid 
5. การจัดอบรมควรแนะน าให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการท าวิทยฐานะใหม่ให้ข้าราชการครู 
เพ่ือให้ยึดหลักในการท าวิทยฐานะไปในทางทิศทางเดียวกัน 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

3 โครงการพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาให้มีคุณวุฒิทางด้าน

ลูกเสือ ยุวกาชาดเนตรนารี เพ่ือพัฒนา

กิจกรรมผู้เรียน โรงเรียนสังกัด อบจ.

นครราชสีมา วันที่ 2-8 พฤษภาคม 

2565 ณ โรงเรียนปากช่อง  2  

อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 350  

ข้อ 70 งบประมาณ 400,000 บาท 

และบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

โอนครั้งที่ 11 งบประมาณ  

200,000 บาท  ด าเนินการ  

599,320 บาท  

4.53 0.46 90.60 มากที่สุด 106 ส านัก

การ 

ศึกษาฯ 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ ผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้ ความเข้าใจทักษะทางลูกเสือ  
ยุวกาชาด เนตรนารี สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ครู  
และบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่มี
ศักยภาพและมีคุณวุฒิทางลูกเสือเพ่ิมขึ้น ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์  
เพ่ือพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ในสถานศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ         
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ  
1. เป็นโครงการที่ดี ได้รับความรู้ใหม่ในการพัฒนาตนเอง และเพ่ิมทักษะด้านสันทนาการ  
2. ควรปรับปรุงการบริการ เรื่องสาธารณูปโภค เช่น ห้องน้ า ห้องสุขา ให้เพียงพอ สะอาดเหมาะสม 
และปรับปรุงระบบเครื่องเสียงให้สามารถได้ยินโดยชัดเจน เป็นต้น 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบ

การรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บ

แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้น

พ้ืนฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ 

ประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียน 

ในสังกัด อบจ.นม. วันที่ 30 

พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมฟอร์จูน

โคราช อ าเภอเมืองนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา ตามบัญชีโอนเงิน

งบประมาณ ครั้งที่ 13/2565 อนุมัติ 

23 พฤษภาคม 2565 งบประมาณ 

100,000 บาท  

4.36 0.53 87.20 มาก 148 ส านัก

การ 

ศึกษาฯ 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ โรงเรียนในสังกัด อบจ.นม. จัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.3) ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ท าให้รายงาน ตรวจสอบ และการจัดเก็บแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์  ด าเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นไป
ตามประกาศ และแนวปฏิบัติที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด การจัดส่งข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
มีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ  
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ  
1. สถานที่คับแคบ ที่จอดรถไม่เพียงพอ 
2. ห้องประชุมมีวัสดุอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีไม่เพียงพอ 
3. จุดรับอาหารว่างน้อยเกินไป ผู้เข้าประชุมจ านวนมาก ท าให้เสียเวลาในการรอคิว 
4. ด้านบริการรถรับส่งดี แต่จ านวนรถที่ให้บริการไม่เพียงพอ 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

5 โครงการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายส าหรับ

ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ ประจ าปี

งบประมาณ 2565 วันที่ 25 และวันที่ 

31 สิงหาคม 2565 ณ สถาน

สงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัด

ม่วง และสถานสงเคราะห์คนชราบ้าน

ธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง อ าเภอเมือง

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  (ไม่

ใช้งบประมาณทางราชการ) 

4.65 0.31 93.00 มากที่สุด 160 กอง

สวัสดิการ

สังคม โดย

สถาน

สงเคราะห์

คนชราบ้าน

ธรรมปกรณ์

วัดม่วง และ

สถาน

สงเคราะห์

คนชราบ้าน

ธรรมปกรณ์

โพธิ์กลาง 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ ได้รับความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย 
ด้วยวิธีการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรม มาเป็นแนวทางใน
การดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยระยะท้ายในสถานสงเคราะห์ ผู้สูงอายุมีการทบทวน วางแผนชีวิตและสื่อสาร
เจตนาล่วงหน้าเกี่ยวกับการดูสุขภาพช่วงสุดท้ายของชีวิต เพ่ือให้เกิดการน าวิธีการดูแลจิตวิญญาณ
ในทางพระพุทธศาสนาไปใช้ให้เกิดเป็นรูปธรรม 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน

สาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 

2565 ณ โรงแรมเขาใหญ่คีรีธารทิพย์ 

รีสอร์ท ต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง 

จังหวัดนครราชสีมา ข้อบัญญัติฯ  

ปี 2565 หน้า 371 ล าดับที่ 8 

งบประมาณ 200,000 บาท) 

 

 

 

4.60 0.42 92.00 มากที่สุด 48  กอง

สาธารณ

สุข 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  บุคลากรมีความรัก ความสามัคคีในองค์กร มีเป้าหมายร่วมกัน ลด
ปัญหาข้อขัดแย้งคิดบวก รู้จักการท างานเป็นทีม รู้จักพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น มีทัศนคติท่ีดีต่อ
ตนเอง ผู้ร่วมงานและงานท่ีท า สร้างจิตส านึกที่ดีต่อการท างาน ท างานอย่างมีความสุข สร้างทีมให้มีพลัง 
สร้างทีมให้ประสบความส าเร็จ มีจิตส านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาปรับ
ใช้ในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักปรัชญาความพอเพียง เพื่อเป็นการ
สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากร 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. ต้องการให้เพิ่มระยะเวลาในการจัดอบรมเป็น 3 วัน 2 คืน และอาหารให้มากกว่านี ้
2. ระหว่างจัดอบรมไฟฟ้าดับท าให้เกิดอุปสรรคให้การอบรม 
3. ห้องน้ าไม่เพียงพอต่อการเข้ารับการอบรม ต้องการให้เปลี่ยนสถานท่ีการจัดอบรมในครั้งต่อไป 
4. วิทยากรจัดกิจกรรมได้สนุก โดยรวมดีมาก การประสานงานราบรื่น  
5. ต้องการให้จัดต่อเนื่องทุก ๆ ปี  เพราะรู้สึกรักกันมากขึ้นกว่าเดิม ท าให้บรรยากาศในการท างาน น่า
อยู่ขึ้น โดยรวมประทับใจมาก ๆ ขอบคุณที่จัดโครงการดี ๆ แบบนี้ขึ้นมา 

7 โครงการรองรับการถ่ายโอนภารกิจสถานี

อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  

นวมินทราชนิี และโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลให้แก่องค์การบริหารส่วน

จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมที ่1-2   

วันที่ 22 และวนัที่ 30 กันยายน 2565  

ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

น้อมเกล้านครราชสีมา อ าเภอเมือง

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสมีา  

กิจกรรมที่ 3 วันที่ 30 ตุลาคม 2565              

ณ วาไรตี้ Hall เดอะมอลลน์คราชสีมา 

อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวดั

นครราชสีมา ข้อบัญญัติฯ ปี 2565  

หน้า 358 งบประมาณ 30,000 บาท และ

บัญชีโอนฯ ปี 2565 คร้ังที่ 1 อนุมัติวันที่ 

16 ธันวาคม 2565 งบประมาณ  

300,000 บาท ใช้ด าเนนิการ  

=175,000 บาท) 

3.80 0.56 76.00 มาก 793 กอง

สาธารณ

สุข 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติราชการของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่ถ่ายโอนมายัง อบจ.นม และเกิดการท างานที่ได้รับความร่วมมือ
ของเครือข่ายสุขภาพแบบไร้รอยต่อ และส่งเสริมการขับเคลื่อน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ 
2. ห้องน้ าไม่เพียงพอไม่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้  
3. เครื่องเสียงไม่ดัง ฟังไม่ชัด 
4. ต้องการให้เชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย เช่น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

8 โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการ

ประจ าหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษา

ความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้ง และ

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) การ

เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอ าเภอ

พระทองค า ใหม่ ภายหลังประกาศผล

การเลือกตั้ง ใน วันที่ 6-7 สิงหาคม 

2565 ณ ห้องประชุมปริสุทโธ อ าเภอ

พระทองค า จังหวัดนครราชสีมา   

(ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 155-156 

ข้อ 3 งบประมาณ 1,500,000 บาท 

ด าเนินการ 136,000 บาท) 

4.06 0.47 81.20 มาก 555 ส านัก

ปลัดฯ 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้ง และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง
ตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และค าสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการปฏิบัติงานเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอ าเภอพระทองค า ใหม่ ภายหลังประกาศ  
ผลการเลือกตั้ง 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. ระยะเวลาการอบรมนานเกินไป ท าให้เกิดความเหนื่อยล้าในการอบรม 
2. อาหารกลางวันเสีย ไม่สามารถรับประทานได้ ท าให้ต้องออกไปรับประทานอาหารข้างนอก 
3. การสาธิต (จ าลองเหตุการณ์) ในการเลือกตั้งมีหลายตัวอย่างมากเกินความจ าเป็น เพราะทุกคน
หรือคณะกรรมการแต่ละหมู่บ้านสามารถศึกษาและเคยเป็นคณะกรรมการแล้ว  
4. ระบบเครื่องเสียงในห้องประชุมเสียงไม่ชัดเจน 
5. คณะกรรมการที่เข้ารับการอบรมเคยปฏิบัติหน้าที่มาหลายครั้งแล้ว ควรสาธิตขั้นตอนการเลือกตั้ง 
เท่าท่ีจ าเป็น 
6. ต้องการให้การอบรมเลือกตั้งให้ความรู้หลักส าคัญ เรื่องหลักการประชาธิปไตย และให้ความรู้ 
อย่างต่อเนื่อง 
7. สถานที่อบรมค่อนข้างแออัด คับแคบ และมีสภาพอากาศร้อนอบอ้าว 
8. ควรจัดตั้งระบบเครื่องเสียงและจอมอนิเตอร์ กระจายหลายๆจุด เพ่ือความชัดเจน 

9 โครงการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ฉบับประจ าปี พ.ศ. 2565 วันที่ 2 
พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม
รวงผึ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา  
- คณะกรรมการพัฒนา อบจ.
นครราชสีมา 
- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนา  อบจ.นครราชสีมา 
(ข้อบัญญัติ ฯ ปี 2565 หน้า 211   
ข้อ 4 งบประมาณ 150,000 บาท 
ด าเนินการ 50,000 บาท) 

4.32 0.44 86.40 มาก 48 กองยุทธ 
ศาสตร์
และงบ
ประ 
มาณ 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีแผนการด าเนินงานที่
แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ด าเนินการจริง 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

10 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตาม
หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา 
เพ่ือการปฏิบัติงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 21 - 22 
พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม 
บ้านธรรมะชาติ ต าบลวังน้ าเขียว 
อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
(ข้อบัญญัติ ฯ ปี 2565 หน้า 172 ข้อ 
20 งบประมาณ 93,000 บาท) 

4.48 0.45 89.60 มาก 44 กองการ
เจ้า 

หน้าที่ 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติท่ีดีต่อการท างาน ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ผู้เข้าร่วมโครงการน า
ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

11 โครงการฝึกอบรม/สัมมนาและทัศน
ศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสมีา 
จ านวน 2 รุ่น วันที่ 30 - 31 
พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมฟอร์จูน 
โคราช อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา (ข้อบัญญัติ ฯ ปี 
2565 หน้า 166  ข้อ 14 งบประมาณ 
2,500,000 บาท ด าเนินการ  
274,200 บาท)  
 
 
 
 
 
 

4.40 0.45 88.00 มาก 310 กองการ

เจ้า 

หน้าที่ 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าหลักคุณธรรม จริยธรรม ความรู้  
และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถเป็นผู้น าด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรอย่างสร้างสรรค์ และปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและประชาชนเป็นหลัก ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจและน า
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการ และระเบียบที่เก่ียวข้องไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ ความเข้าใจในเรื่องของสิทธิประโยชน์ด้านการประกันสังคม 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. ควรจัดหาสถานที่ส าหรับจอดรถให้กับผู้เข้าร่วมโครงการให้เพียงพอ 
2. การจัดอบรมช่วยท าให้มีความเข้าใจระบบการท างานราชการมากขึ้น 
3. ต้องการให้อบรมผ่านการออนไลน์ป้องกันโรค ประหยัดงบประมาณ 

12 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการท างานด้านช่าง 

เรื่อง พัฒนาบุคลากรช่างตาม

มาตรฐานวิชาชีพ ประจ าปี 2565 ใน

ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2565 

ณ ห้องประชุมส านักช่าง องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนครราชสมีา 

(ข้อบัญญัติ ฯ ปี 2565 หน้า 472  

งบประมาณ 500,000 บาท 

ด าเนินการ 96,600 บาท) 

4.60 0.25 92.00 มากที่สุด 50 ส านัก

ช่าง 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการควบคุมงาน
ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนให้เป็นไปตามมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น พร้อมการควบคุมคุณภาพ
การก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนและระเบียบงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

13 โครงการสรรหาข้าราชการองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด และพนักงานจ้าง 

ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี หัวข้อเรื่อง 

“สรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น

พนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565” สอบภาค

ความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) 

และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ

ต าแหน่ง (ภาค ข.) ในวันที่ 6 มีนาคม 

2565 ณ โรงเรียนสังกัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนครราชสมีา  

สอบสัมภาษณ์ ความเหมาะสมกับ

ต าแหน่ง (ภาค ค.) วันที่ 14-15 

มีนาคม 2565 และวันที่ 17-18 

มีนาคม 2565 ณ ส านักช่าง อบจ.

นครราชสีมา (ข้อบัญญัติ ฯ ปี 2565 

หน้า 173 ข้อ 22 ตั้งไว้ 500,000 บาท 

และบัญชีโอนฯ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3 

วันที่ 31 มกราคม 2565 จ านวน 

500,000 บาท ด าเนินการ  

1,000,000 บาท) 

 

 

 

 

 

 

4.54 0.47 90.80 มากที่สุด 1,318  กองการ

เจ้า 

หน้าที่ 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ เป็นไปตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. ต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจัดระบบการลงทะเบียนใหม่ ควรปรับปรุงให้มี
ความพร้อมมากกว่านี้ 
2. คณะท างานด้านการสอบสัมภาษณ์ ควรปรับปรุงในเรื่องของการตรวจสอบเอกสารของผู้มาสอบ
สัมภาษณ์ให้มีความคล่องตัว และรวดเร็วกว่านี้ 
3. ด้านสถานที่มีความพร้อม เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาบริการด้วยความใส่ใจ  
4. ต้องการให้จัดพ้ืนที่นั่งรอระหว่างเรียกผู้สอบได้เข้าสัมภาษณ์ โดยจัดระบบคิวเรียก บุคคลใดที่มา
ช่วงเวลาเช้า และหรือช่วงเวลาบ่าย ต้องแบ่งให้ชัดเจน มิฉะนั้นผู้เข้าสัมภาษณ์นั่งรอสัมภาษณ์นาน
เกินไป 
5. ระบบการดูแลและอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาดูแล
เอาใจใส่ดีมาก 

14  โครงการปฐมนิเทศและพัฒนา

บุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 

2565 วันที่ 1 เมษายน 2565 ณ 

โรงแรมเดอะริช โฮเทล อ าเภอเมือง

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  

(ข้อบัญญัติ ฯ ปี 2565 หน้า 169  

ล าดับที่ 17 งบประมาณ 145,000 

บาท ด าเนินการใช้งบประมาณ=

145,000 บาท) 

4.13 0.57 82.60 มาก 201 กองการ

เจ้า 

หน้าที่ 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ   ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเพ่ือให้ข้าราชการบรรจุ
ใหม่มีความรู้ ความเข้าใจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ผู้บริหาร โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา นโยบายและแผนยุทธศาสตร์รวมถึงตัวชี้วัดความส าเร็จ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา รวมถึงการมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่องค์กร และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสิทธิประโยชน์เกื้อกูล สวัสดิการ ข้าราชการ การลา 
การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง       
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

15 โครงการอบรมและศึกษาดูงานพัฒนา

ศักยภาพของผู้บริหารและสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ 

ธรรมาภิบาล วันที่ 18-22 เมษายน 

2565 ณ โรงแรมแคนทารี อ าเภอเมือง

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และ

ศึกษาดูงาน จังหวัดนครพนม และ

จังหวัดสกลนคร  (บัญชีโอน ฯ ปี 

2565 อนุมัติวันที่ 7 เมษายน 2565 

ครั้งที่ 9 จ านวน 360,000 บาท)  

4.97 0.07 99.40 มากที่สุด 72 ส านัก 

งานเลขา 

นุการฯ 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
และน าหลักธรรมในการปฏิบัติงาน เห็นความส าคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มี
ความโปร่งใสและเป็นธรรม มีการปฏิบัติงานที่มุ่งเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาระบบการท างานโดยยึด
หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นแนวทางเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน สร้างภูมิคุ้มกันด้าน
จิตใจ  ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ใช้ในการปฎิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ และได้รับความรู้ 
ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่ถือเป็น
แนวทางปฏิบัติ   

16 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านงาน

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วน

จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปี

งบประมาณ 2565 วันที่ 4-5 มิถุนายน 

2565 ณ โรงแรมพาโค่ เขาใหญ่ ต าบล

ขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัด

นครราชสีมา บัญชีโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2565 ครั้งที ่5 อนุมัติวันที่ 22 

กุมภาพันธ์ 2565 งบประมาณ 

200,000 บาท) 

4.52 0.42 90.40 มากที่สุด 54 กองยุทธ 

ศาสตร์

และงบ

ประ 

มาณ 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ปรับกระบวนทัศน์ในการ
ปฏิบัติงาน พร้อมรองรับนโยบายให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กร สร้างจิตส านึกรักองค์กร 
มีความรู้ทักษะและสมรรถนะท่ีพึงประสงค์สอดคล้องกับการปฏิบัติงานได้ มีทักษะความรู้น าไปใช้พัฒนา
ด้านการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีการอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรู้มีประสบการณ์ สร้างความสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสร้างความสัมพันธ์อันดี 
ระหว่างบุคคล น าไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน       
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. ห้องประชุมแสงสว่างไม่เพียงพอ ท าให้รู้สึกอึดอัด  
2. ต้องการให้จัดโครงการนี้อีก 

17 โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  

วันท่ี 27 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรม

เซนเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช 

อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด

นครราชสีมา (ข้อบัญญัติ ฯ ปี 2565 

หน้า 210  ข้อ 3 งบประมาณ  

400,000 บาท ด าเนินการใช้

งบประมาณ 330,000 บาท) 

4.94 0.15 98.80 มากท่ีสุด 62 กองยุทธ 

ศาสตร์

และงบ

ประ 

มาณ 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีโครงการอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีพร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และจ่าย
ขาดเงินสะสม     

18 โครงการอบรมงานด้านการเงิน บัญชี 

พัสดุและทรัพย์สิน โรงเรียนในสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 จ านวน 2 

รุ่น วันท่ี 2-10 กรกฎาคม 2565 ณ 

โรงแรมเดอะริช ต าบลในเมือง อ าเภอ

เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  

(ข้อบัญญัติ ฯ ปี 2565 หน้า 253 

งบประมาณ 400,000 บาท) 

4.56 0.45 91.20 มากท่ีสุด 270 หน่วย

ตรวจ 

สอบ

ภายใน 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ บุคลากรสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา สามารถด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และสามารถน าความรู้               
ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานการเงินบัญชี พัสดุและทรัพย์สิน ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล         
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. ต้องการให้มีความหลากหลายในการอบรม จัดอบรมในวันจันทร์ - ศุกร์ 
2. ต้องการให้น าปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานมาแนะน าแนวทางในการแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 
3. เป็นโครงการที่ดี ต้องการให้จัดอบรมต่อเนื่องทุก ๆ ปี 
4. ต้องการให้น าปัญหาที่หน่วยตรวจสอบออกตรวจสอบมาแนะน าให้ความรู้ ว่าควรแก้ไขอย่างไร 
5. ต้องการให้อบรมปฏิบัติจริงอย่างน้อย 1 โครงการ เพ่ือเป็นตัวอย่าง 
6. ต้องการให้เพ่ิมปริมาณน้ าดื่มที่แจก เพราะแจก 1 ขวด น้อยเกินไป 

19 โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร

เกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์มบริหาร

จัดการปัญหาบ้านเมือง Traffy 

Fondue ส าหรับองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 9 สิงหาคม 

2565 ณ ส านักช่าง องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนครราชสีมา (บัญชีโอนฯ 

ปี 2565 ครั้งที่ 5 อนุมัติวันที่ 22 

กุมภาพันธ์ 2565 งบประมาณ  

32,000 บาท) 

4.34 0.41 86.80 มาก 45 กองยุทธ 

ศาสตร์

และงบ

ประ 

มาณ 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์ม 
Traffy Fondue ในการรับแจ้งปัญหาเมือง การบริหารจัดการปัญหาเมือง และการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการบ้านเมือง Taffy Fondue     
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- เนื่องด้วยปัจจุบันมีหน้างานด้าน IT จ านวนมาก ทั้งระบบต่าง ๆ และเว๊บไซต์ แต่ไม่สามารถเปิด
กรอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ มาไว้ที่กอง/ส านักฯ ได้ ต้องการให้จัดอบรมพ้ืนฐานด้านนี้ เพ่ือให้
สามารถท างานเบื้องต้นได้/ต่อยอดในงานของหน่วยงานตนเองได้ เช่น PHP, HTML, SQL ฯลฯ  
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

20 โครงการฝึกอบรม/สัมมนาและทัศน
ศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสมีา 
จ านวน 2 รุ่น วันที่ 30 มิถุนายน 
2565 และวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 
ณ ห้องประชุม HALL 1 ชั้น 4 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา  
(ข้อบัญญัติ ฯ ปี 2565 หน้า 166   
ข้อ 14 งบประมาณ 2,500,000 บาท 
ด าเนินการใช้งบประมาณ  
92,000 บาท) 

4.08 0.52 81.60 มาก 808 กองการ
เจ้า 

หน้าที ่

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ   บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้รับ
การปลูกฝังการเป็นข้าราชการที่ดี ได้รับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริธรรม 
มีทัศนติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกท่ีดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และได้รับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
ให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม       
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. ต้องการให้ท าบัตรประจ าตัวให้พนักงานจ้าง 
2. ในการจัดอบรมควรจัดโต๊ะเพ่ือใช้ในการจดรายละเอียดเนื้อหา 
3. ต้องการให้จัดโครงการอบรมมากกว่า 1 ครั้ง/ป ี 
4. เป็นการเปิดโอกาสได้พบปะผู้บริหารแบบเป็นกันเอง  
5. จอโปรเจคเตอร์ด้านขวาของเวทีเสีย ท าให้ไม่สามารถอ่านรายละเอียดของเนื้อหาในการอบรมได้       
6. ต้องการให้จัดเวทีผู้บริหารพบข้าราชการประจ า และต้องการให้จัดกิจกรรมสันทนาการระหว่าง
ข้าราชการ และผู้บริหารร่วมกัน จัดนอกสถานที่ 
 
 
 
 



328 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

21 โครงการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด วันที่ 

26 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม

ส านักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา อ าเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา (ข้อบัญญัติ ฯ ปี 2565 

หน้า 210  ข้อ 3  งบประมาณ 

400,000 บาท ด าเนินการ 

=330,000 บาท) 

4.37 0.43 87.40 มาก 63 กองยุทธ 

ศาสตร์

และงบ

ประ 

มาณ 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีโครงการอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และการ
จ่ายขาดเงินสะสม 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. ต้องการให้เปลี่ยนสถานที่ในการจัดประชุม เนื่องจากเครื่องเสียงไม่ดี 
2. ต้องปรับปรุงเสียงไมค์โครโฟน เนื่องจากฟังได้ไม่ชัดเจน 

22 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้                

ด้านกฎหมายให้แก่บุคลากรในสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2565 หัวข้อ "ธรรมาภิบาลกับการ

ปฏิบัติราชการที่ดี อบจ.โปร่งใส 

ห่างไกลทุจริต" จ านวน 2 รุ่น วันที่  

9-10สิงหาคม 2565 ณ ห้องสีมา- 

แกรนด์บอลรูม โรงแรมสีมาธานี 

อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด

นครราชสีมา (ข้อบัญญัติ ฯ ปี 2565 

หน้า 159 ข้อ 6  งบประมาณ 

500,000 บาท ด าเนินการใช้

งบประมาณ=227,200 บาท) 

4.44 0.48 88.80 มาก 225 ส านัก

ปลัดฯ 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  บุคลากรในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติราชการ เช่น พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ.2562, กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ตลอดจนหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครอง เพื่อการปฏิบัติราชการที่ดี ปฏิบัติงานเป็นไปโดย
ถูกต้องตามระเบียบแบบของทางราชการ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความ
รับผิดชอบ เกิดความโปร่งใส และมีจิตส านึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ         

23 โครงการฝึกอบรม/สัมมนาและทัศน
ศึกษาดูงานของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรม:สัมมนา 
ทางวิชาการเกี่ยวกับการน านวัตกรรมสื่อ 
และเทคโนโลยีสารสน เทศมาใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วันท่ี  
13 กันยายน 2565 ณ โรงแรมแคนทารี
โคราช อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา (บัญชีโอนฯ ปี 2565  
ครั้งท่ี 23 อนุมัติวันท่ี 23 สิงหาคม 2565 
งบประมาณ 101,970 บาท) 

4.51 0.41 90.20 มากท่ีสุด 133 กองยุทธ 
ศาสตร์
และงบ
ประ 
มาณ 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  ผู้เข้าร่วมโครงการมีการพฒันาความรู้ ความสามารถและน าไป
ประยุกต ์ในการปฏิบัติงาน ได้รับการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ 
งานรวมถึงกิจกรรมอย่างอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรู้ ทักษะ สามารถคิดค้นนวัตกรรมความรู้
ใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อช่วยอ านวยความสะดวก ความ
รวดเร็วการปฏิบัติงานและการบริการของหน่วยงานได้ดียิ่งขึ้น        
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. ต้องการให้ข้าราชการคร ูได้น าความรู้ไปพัฒนาต่อยอดงานท่ีตนเองปฏิบัติอยู่ 
2. อาหารอร่อย แต่ควรจัดอาหารกลางวันให้เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมรับการอบรม 
3. ต้องการให้ผู้จัดอบรมจัดให้มี Workshop ด้วย เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับอบรมเป็นอย่างมาก 
4. ในการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับด้านการศึกษานั้น ต้องใช้งบประมาณการลงทุนสูง เช่น ระบบ
ความปลอดภัยในองค์กร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ควรบริหารจัดการให้เป็นเอกเทศจะ
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
5. ต้องการให้มีการจัดอบรมอยา่งต่อเนื่อง มีความหลากหลายท้ังด้านระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์   
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

24 โครงการจัดท าแผนด าเนินงาน ฉบับ
แก้ไข ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ณ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา (ข้อบัญญัติ ฯ ปี 2565 
หน้า 211 ข้อ 4  งบประมาณ 
150,000 บาท ด าเนินการใช้
งบประมาณ =15,600 บาท) 

4.48 0.43 89.60 มาก 42 กองยุทธ 
ศาสตร์
และงบ
ประ 
มาณ 

 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีแผนการด าเนินงานที่
แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
และกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจในข้ันตอนการด าเนินการของแผนการด าเนินงาน ฉบับแก้ไข      

25 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพ่ือ
เตรียมความพร้อมสู่เมืองอัจฉริยะ 
วันที่ 9-11 กันยายน 2565  
ณ โรงแรมดิอิมพิเรียล อ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
และศึกษาดูงาน จังหวัดจันทบุรี  
(บัญชีโอน ฯ ปี 2565 ครั้งที่ 21/2565 
อนุมัติวันที่ 23 สิงหาคม 2565 
งบประมาณ 250,000 บาท 
ด าเนินการใช้งบประมาณ 
=180,000 บาท) 

4.45 0.24 89.00 มาก 40 ส านัก 
งานเลขา 
นุการฯ 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ   ผู้รับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ การพัฒนาตนเองและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงานจากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง  
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

26 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
พัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หลักสูตร "การขับเคลื่อนการพัฒนา
เมืองมุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ 
(Smart City)" วันที่ 14-19 กันยายน 
2565 ณ โรงแรมแคนทารีโคราช 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และ
ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่  
(บัญชีโอนฯ ปี 2565 ครั้งที่ 21 อนุมัติ
วันที่ 23 สิงหาคม 2565 งบประมาณ 
1,000,000 บาท) 

4.51 0.37 90.20 มากที่สุด 75 ส านัก 
งานเลขา 
นุการฯ 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  ผู้เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานมีความรู้ ความเข้าใจ  การ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) คือเมืองน่าอยู่ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมาเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการให้บริการ และการบริหารจัดการเมืองโดยเน้นการออกแบบที่ดีให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาเมืองเป็นการประยุกต์ดิจิทัลหรือข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร มาเพ่ิมประสิทธิภาพ
และคุณภาพของบริการชุมชนเพื่อช่วยในการลดต้นทุน ลดการใช้ทรัพยากร จนเกิดมิติใหม่ส าหรับคน
เมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองทันสมัยให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อย่าง
ยั่งยืน การปฏิบัติงานที่มุ่งเพ่ิมสมรรถนะ และการพัฒนาระบบการท างานโดยยึดหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี เป็นแนวทางเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน ตลอดจนการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ  

27 โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และการรักษาวินัยของ
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปี
งบประมาณ 2565 จ านวน 2 รุ่น วันท่ี 
5-6 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมแคนทารี 
โคราช อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา  (ข้อบัญญัติ ฯ ปี 2565 
หน้า 173  ข้อ 21  งบประมาณ 
238,900 บาท) 

4.48 0.48 89.60 มาก 321 กองการ
เจ้าหน้าที่ 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
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ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสมีา มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัย สามารถน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน  ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ สามารถน าไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ การท างาน การติดตามตรวจสอบ 
ตลอดจนเฝ้าระวังการกระท าผิดวินัยทั้งต่อองค์กรและหน่วยงานของรัฐอื่น และได้รับการส่งเสริมการ
ปลูกฝัง เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัย          
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. อาหารว่างควรเป็นอาหารประเภทที่รับประทานได้ง่าย 
2. เป็นโครงการที่ดี ควรจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง 
3. วิทยากรควรน าเสนอตัวอย่างที่มีความหลากหลาย 
4. สถานที่จัดฝึกอบรม สะอาด สะดวกสบายและอาหารมีรสชาติดี 
5. ควรมีการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม 
6. ควรมีการปรับปรุงการบริการเครื่องดื่มน้ าไม่ควรใส่แก้ว ควรมีน้ าดื่มเป็นขวด ส่วนอาหารว่างและ
เครื่องดื่มมีจ านวนจ ากัด 

28 โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา  วันที่ 21 กันยายน 
2565 ณ โรงแรมแคนทารี โคราช 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา (ข้อบัญญัติ ฯ ปี 2565 
หน้า 168 ข้อ 16 งบประมาณ 
330,000 บาท) 

4.58 0.43 91.60 มากที่สุด 264 กองการ
เจ้าหน้า

ที ่

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  ผู้เข้าอบรม ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการรับราชการให้
ประสบความส าเร็จ สามารถน าความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมสัมมนาไปเป็นแนวทางการปฏิบัติตน และ
ผู้เข้าร่วมอบรม มีแนวทางในการจัดการความรู้เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ 
สู่คนรุ่นใหม่ เพ่ือเตรียมก าลังคนให้มีความพร้อมและสร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการ 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
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29 โครงการอบรมให้ความรู้มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรม : การ
พัฒนางาน (Performance 
Agreement : PA) และก าหนดจ านวน
ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา วันที่ 30 กรกฎาคม 
2565 ณ โรงแรมเดอะริช  โฮเทล 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา   (ข้อบัญญัติ ฯ ปี2565 
หน้า167 ข้อ 15  งบประมาณ
1,000,000บาท ด าเนินการใช้
งบประมาณ 148,600 บาท) 

4.45 0.59 89.00 มาก 195 กองการ
เจ้า 

หน้าที่ 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ   ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการก าหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และมีวิสัยทัศน์ มุมมองที่จ าเป็นต่อระบบการบริหารงานบุคคลให้แก่ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. ควรให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมทั้งหมด ไม่ควรจ ากัดจ านวนผู้เข้าอบรม เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกัน 
2. ระยะเวลาในการอบรมน้อย การอบรมควรเป็น 2-3 วัน รายละเอียด เนื้อหาในการอบรม
ค่อนข้างมากทีต่้องท าความเข้าใจ  ส่วนวิทยากรบรรยายได้ชัดเจนดี 
3. ควรเพิ่มเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ ว PA เพ่ือจะได้ท าความเข้าใจมากขึ้น 
4. ด้านบริการ สถานที่อบรม / อาหาร ฯลฯ ไม่พร้อม ควรเปลี่ยนโรงแรม ห้องน้ าไม่เพียงพอต่อผู้เข้า
รับการอบรม จ านวนมาก  
5. เอกสารที่ใช้ในการอบรม อักษรตัวเล็กเกินไป 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

30 โครงการฝึกอบรมการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ไปสู่องค์การยุคใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565วันที่ 
27-28 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรม 
เขาใหญ่คีรีธารทิพย์รีสอร์ท ต าบลหมูสี 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
(ข้อบัญญัติ ฯ ปี 2565 หน้า 170                  
ข้อ 18  งบประมาณ185,000 บาท) 

4.50 0.54 90.00 มาก 65 กองการ
เจ้า 

หน้าที่ 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ บุคลากรของกองการเจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะและปรับเปลี่ยนทัศนคติในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
สู่ความเป็นเลิศ เสริมสร้างได้จิตส านึกมีทัศนคติและวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน และร่วมแก้ไขปัญหา
เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน บุคลากรเกิดความเข้าใจ พร้อมทั้งน าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้
การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น และสามารถสร้างความสัมพันธ์กันระหว่างในองค์กร 
โดยการเชื่อมสัมพันธไมตรีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ 
ให้มีศักยภาพที่สูง      
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. ควรจัดอบรมอย่างต่อเนื่องทุกปี 
2. ควรจัดอบรมอย่างน้อย 3 วัน  

31 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเพ่ิม
ทักษะการปฏิบัติงานสารบรรณ วันที่ 
22 กรกฏาคม 2565 ณ โรงแรมสีมา
ธานี อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา  (ข้อบัญญัติ ฯ ปี 2565 
หน้า 163  ข้อ 10 งบประมาณ 
100,000 บาท) 

4.48 0.59 89.60 มาก 97 ส านัก
ปลัดฯ 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ ผู้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการเขียนหนังสือราชการ
ที่ด ีและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณการเขียนหนังสือราชการ และการบันทึก
เสนอผู้บังคับบัญชา           
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. ต้องการให้มีการจัดอบรมเรื่องการร่างหนังสือ เขียนหนังสือราชการอีกครั้ง และเพ่ิมจ านวนผู้เข้า
อบรมเนื่องจากการจ ากัดจ านวนผู้เข้าอบรม จึงมีบางส่วนที่ต้องการอบรมไม่ได้มาในครั้งนี้ 
2. วิทยากรมีความรู้ ประสบการณ์ ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจ ถูกต้อง  
3. ควรบรรยายช้าลง และเพ่ิมค าเฉลยที่ถูกต้องลงในเอกสาร 
4. ควรจัดให้มีการอบรมหลาย ๆ รุ่น เพราะจะท าให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในงานสารบรรณ
โดยทั่วถึง และน าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
5. วิทยากรใส่หน้ากากอนามัยท าให้การสื่อสารไม่ชัดเจน 
6. ได้รับความรู้จากวิทยากรอย่างดี ต้องการให้จัดเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในทุก ๆ ปี 

32 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการ
จัดการความรู้กับการบริหารงาน
ภาครัฐแนวใหม่ เพ่ือมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 
26 สิงหาคม 2565  ณ โรงแรมเดอะ
ริช โฮเทล อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา (ข้อบัญญัติ ฯ ปี 
2565 หน้า 171 ข้อ 19 งบประมาณ 
70,400 บาท) 

4.31 0.52 86.20 มาก 83 กองการ
เจ้า 

หน้าที่ 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  ผู้อบรมมีความรู้เรื่องการจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน
ภาครัฐแนวใหม่ และสามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมาได้รับประโยชน์  
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. ควรเพิ่มระยะเวลา จ านวนวันในการจัดโครงการ เนื่องจากรายละเอียดของเนื้อหาจ านวนมาก อาจ
ท าให้ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจได้ไม่ครบถ้วน เพราะหลักสูตรในการเรียนปริญญาโทต้องใช้เวลาเรียน
ถึง 1 ภาคเรียน 
2. เนื้อหาในการอบรม มีรายละเอียดที่ครอบคลุม 
3. ไม่ควรเน้นวิชาการตลอดการฝึกอบรม ควรมีสันทนาการสอดแทรกความรู้เข้ากับหลักสูตร 
บริหารงานภาครัฐแนวใหม่ เพ่ือสร้างการอบรมแนวใหม่ 
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

33 โครงการการให้บริการของกอง
สวัสดิการสังคม ประจ าปีงบประมาณ 
2565  เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือน
กันยายน 2565 ณ กองสวัสดิการ
สังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 

4.45 0.27 89.00 มาก 99  กอง
สวัสด ิ
การ

สังคม 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล
จากการทอดแบบและประมวลผล เพ่ือทราบการประเมินด้านบริการของกองสวัสดิการสังคม 
หน่วยงานหรือประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการให้บริการ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ได้มีฐานข้อมูลจากการประเมินผลไว้เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น สามารถ
วัดศักยภาพของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาในการปฏิบัติงานได้ 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ  
1. สถานที่จอดรถน้อยมาก ควรหาสถานที่จอดรถเพ่ิมเติม 
2. เจ้าหน้าที่สุภาพเรียบร้อย ให้ค าแนะน าและบริการดี 

34 โครงการให้บริการประชาชนช่วงพัก
กลางวัน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
เดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 
2565 ณ ส านักคลัง องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา  

4.84 0.30 96.80 มากที่สุด 604 ส านัก
คลัง 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  ได้บริการประชาชนที่จะมาช าระภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จากการค้าน้ ามัน ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ ภาษียาสูบ ค่าธรรมเนียม
บ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักโรงแรม และเพ่ือให้ผู้มีหน้าที่ช าระภาษี ค่าธรรมเนียม ได้รับ
การช าระในห้วงระยะเวลา ตามท่ีกฎหมายก าหนดในเวลาพักกลางวัน ได้บริการด้านการจ่ายเงินให้แก่
เจ้าหนี้ ผู้รับจ้าง หรือ ผู้ที่เก่ียวข้อง หรือการให้บริการด้านการตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกา
เบิกจ่ายทุกประเภท  ได้บริการด้านเงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ แก่ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ 
บุคลากรทางการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือการให้บริการด้านบ าเหน็จบ านาญ และ
สวัสดิการต่าง ๆ ของผู้รับบ าเหน็จบ านาญ การบริการด้านการพัสดุ เช่น การจัดซื้อ การจัดจ้าง  
งานทะเบียนและทรัพย์สิน และด้านข้อมูลต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ   
1. ได้รับบริการเป็นอย่างดี การให้บริการมีความเหมาะสมกับเป็น อบจ. ยุคใหม่ 
2. มารับบริการช่วงเวลา 12.00 น. เจ้าหน้าที่ให้บริการและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี 
3. เจ้าหน้าที่ให้บริการดี ติดต่อสะดวก และสามารถนัดหมายได้ 
4. เจ้าหน้าที่ให้บริการดี ประทับใจ กรณีมีข้อสงสัยสามารถตอบค าถามและให้ค าแนะน าได้ดี 

35 โครงการการให้บริการซ่อมบ ารุงและ
ประกอบชิ้นส่วนกายอุปกรณ์
เครื่องช่วยความพิการ  ของศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ศพพ.) 
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนตุลาคม 
2564 ถึง เดือนกันยายน 2565  

4.85 0.25 97.00 มากท่ีสุด 265 กอง
สวัสดิการ
สังคม โดย
ศูนย์พัฒนา
คุณภาพ
ชีวิตคน
พิการ 
(ศพพ.)  

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะจ าเป็นต้องได้รับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพได้ใช้กายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการสภาพดีแข็งแรง พร้อมใช้งานอยู่เสมอ คนพิการ 
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะที่จ าเป็นต้องได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพได้ใช้กายอุปกรณ์เครื่องช่วยความ
พิการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เหมาะสมกับความพิการแต่ละประเภท และมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถใช้
ชีวิตประจ าวันได้อย่างอิสระ ลดภาระต่อครอบครัว ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กร ชมรม สมาคมที่
เกี่ยวข้องกับคนพิการ รวมถึงคนพิการและประชาชนทั่วไปได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านกายอุปกรณ์
เครื่องช่วยความพิการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของตนเอง และได้แลกเปลี่ยนทัศนคติเชิงบวก 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
เจ้าหน้าที่ทุกท่านบริการดีมาก ขอชื่นชม 

36 โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่เพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา  ประจ าปีงบประมาณ 
2565 ของส านักคลัง องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
 

5.00 0.00 100.00 มากที่สุด 8 ส านัก
คลัง 
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ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ ได้ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้ ตาม
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการค้าน้ ามัน, 
ก๊าซฯ ผู้ควบคุมและจัดการโรงแรม หรือสถานที่คล้ายคลึงกัน รายใหม่ น าส่งเงินให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ อ านวยความสะดวก ในการรับบริการช าระภาษี และ
ค่าธรรมเนียมฯ ท าให้ผู้ประกอบการการประทับใจ ประหยัดค่าใช้จ่าย และประหยัดเวลา ท าให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 

37 กิจกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการรับ

บริการช าระภาษีและค่าธรรมเนียม

บ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา ณ จุดรับบริการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565  

ส านักคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา 

4.88 0.22 97.6 มากที่สุด 77 ส านัก

คลัง 

38 โครงการการให้บริการของกอง
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ  ประจ าปี
งบประมาณ 2565  เดือนตุลาคม 
2564 ถึง เดือนกันยายน 2565  
ณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา  

4.77 0.25 95.40 มากที่สุด 100 กองยุทธ 
ศาสตร์
และงบ
ประ 
มาณ  

 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ สามารถน าข้อมูลการประเมินฯ มาเป็นแนวทางในการปรับปรุง 
แก้ไข และพัฒนาระบบการปฏิบัติราชการของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

39 โครงการประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการของส านักการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม  ประจ าปีงบประมาณ 
2565  เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือน
กันยายน 2565 ณ ส านักการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา  

4.52 0.52 90.4 มากที่สุด 151 ส านัก
การ 

ศึกษา
ศาสนา

และวัฒน 
ธรรม 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ สามารถน าข้อมูลการประเมินฯ มาเป็นแนวทางในการปรับปรุง 
แก้ไข และพัฒนาระบบการปฏิบัติราชการของส านักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโครงการ/กิจกรรม 
 ที่ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (พ.ศ.2561-2565) 

4.49 0.40 89.80 มาก  8,752  อบจ.นม. 

 
สรุปผลวิเคราะห์ โครงการพัฒนาที่ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา โครงการที่ใช้ในการติดตามประเมินผลฯ แบบสุ่มโครงการตาม  จ านวน  39 โครงการ                    
1 กิจกรรม มีกลุ่มตัวอย่างท่ีกรอกแบบสอบถาม  รวมทั้งสิ้น 8,752 คน 
สรุปพบว่า   ค่าเฉลี่ย  X  เท่ากับ  4.49  คิดเป็นร้อยละ  89.80 

  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า S.D. เท่ากับ  0.40 
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



340 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมวดค่าครุภัณฑ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



341 
 

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
     หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 เก้าอ้ีปรับระดับ มีที่วางแขน จ านวน  
2 ตัว  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 
180 ข้อ 1 งบประมาณ 5,000 บาท 

3.54 0.66 70.80 มาก 2 กองการ
เจ้า 

หน้าที่ 

2 เครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล 
จ านวน 2 เครื่อง ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 193 
งบประมาณ 12,000 บาท 

4.39 0.48 87.80 มาก 6 กองการ
เจ้า 

หน้าที่ 

3 ตู้ระบบรางเลื่อน ชนิดมือผลัก จ านวน 
1 ตู้  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 
181 ข้อ 3 งบประมาณ 75,000 บาท 

4.31 0.83 86.20 มาก 5 กองการ
เจ้า 

หน้าที่ 

4 ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จ านวน 1 ตู้ 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หน้า 181 ข้อ 5 งบประมาณ  
6,900 บาท 

3.00 0.00 60.00 ปาน
กลาง 

1 กองการ
เจ้า 

หน้าที่ 

5 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบกระจกบาน
เลื่อน 2 ชั้น จ านวน 2 หลัง  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หน้า 181 ข้อ 4 งบประมาณ  
10,000 บาท 

4.46 0.66 89.20 มาก 2 กองการ
เจ้า 

หน้าที่ 

6 โต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จ านวน 
1 ตัว  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 
180 ข้อ 2 งบประมาณ 5,000 บาท 

3.07 0.00 61.40 ปาน
กลาง 

2 กองการ
เจ้า 

หน้าที่ 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

7 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 4 เครื่อง ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 195  
ข้อ 1 งบประมาณ 64,000 บาท 

4.40 0.16 88.00 มาก 4 กองการ
เจ้า 

หน้าที่ 

8 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) จ านวน 2 เครื่อง ขอ้บัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 196  
ข้อ 3 งบประมาณ 34,000 บาท  

4.16 0.81 83.20 มาก 2 กองการ
เจ้า 

หน้าที่ 

9 เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า 
(18 หน้า/นาที) จ านวน 6 เครื่อง  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หน้า 195 ข้อ 2 งบประมาณ  
15,600 บาท  

4.34 0.54 86.80 มาก 6 กองการ
เจ้า 

หน้าที่ 

10 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จ านวน 5 เครื่อง  ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 196 
ข้อ 4 งบประมาณ 12,500 บาท  

4.46 0.66 89.20 มาก 5 กอง 
การ

เจ้าหน้า
ที ่

11 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับ
เครืองคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน 
(OEM) ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 
จ านวน 1 ชุด ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 หน้า 197 ข้อ 5 งบประมาณ 
22,800 บาท 

3.93 0.58 78.60 มาก 6 กองการ
เจ้า 

หน้าท่ี 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ หน่วยงานมีครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมเพียงพอ ท าให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการได้รับบริการ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงาน ขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ มีความคล่องตัวในการท างานและมีครุภัณฑ์ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอเหมาะสมทันสมัย 

12 เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 4 ตัว 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หน้า 187 ข้อ 16 งบประมาณ  
50,000 บาท 

4.21 0.00 84.20 มาก 1 ส านัก
ปลัด 

13 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) จ านวน 2 เครื่อง ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565หน้า 200  
ข้อ 11 งบประมาณ 170,000 บาท 

4.79 0.00 95.80 มากที่สุด 1 ส านัก
ปลัด 

14 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 200 
ข้อ 12 งบประมาณ 15,000 บาท 

4.79 0.00 95.80 มากที่สุด 1 ส านัก
ปลัด 

15 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จ านวน 1 เครื่อง  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 
201 ข้อ 14 งบประมาณ 25,000 บาท 

4.79 0.00 95.80 มากที่สุด 1 ส านัก
ปลัด 

16 ชุดเครื่องช่วยหายใจ SCBA จ านวน   
2 ชุด ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หน้า 261งบประมาณ 250,000 บาท 

4.86 0.00 97.20 มากที่สุด 1 ส านัก
ปลัด 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

17 วิทยุสังเคราะห์ความถ่ี 5 วัตต์ จ านวน 
1 เครื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 หน้า 261 งบประมาณ 
120,000  บาท 

4.79 0.00 95.80 มากที่สุด 1 ส านัก
ปลัด 

18 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 
1 เครื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565  หน้า 201 ข้อ 13 
งบประมาณ 47,300 บาท 

4.05 0.00 81.00 มาก 1 ส านัก
ปลัด 

19 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับ
เครือ่งคอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แบบสิทธิการ 
ใช้งานประเภทติดตั้งจากโรงงาน 
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย จ านวน 6 ชุด ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 202  
ข้อ 15 งบประมาณ 38,000 บาท 

4.20 0.00 84.00 มาก 1 ส านัก
ปลัด 

20 ตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน  
จ านวน 2 ตู้ ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 หน้า 186 ข้อ 15 
งบประมาณ 15,000 บาท 

4.32 0.00 86.40 มาก 1 ส านัก
ปลัด 

21 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 2 ตู้  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หน้า 186 ข้อ 14 งบประมาณ  
11,800 บาท 

3.80 0.00 76.00 มาก 1 ส านัก
ปลัด 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

22 อุปกรณ์ฉีดโฟมแรงดันสูงแบบ สะพาย
หลัง จ านวน 1 เครื่อง ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 262  
ตั้งงบประมาณไว้ 499,500 บาท 

4.86 0.00 97.20 มาก 1 ส านัก
ปลัด 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ หน่วยงานมีครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมเพียงพอท าให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการได้รับบริการ เพ่ือให้การปฏิบัติ 
งานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ มีความคล่องตัวในการท างานและมีครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอเหมาะสมทันสมัย 

23 เก้าอ้ีปรับระดับ ทรงสูง มีทีว่างแขน 
จ านวน 1 ตัว ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 หน้า 245 งบประมาณ  
5,200 บาท 

5.00 0.00 100.00 มากที่สุด 1 ส านัก
คลัง 

24 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน 
จ านวน 22 เครื่อง ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 247 
งบประมาณ 374,000 บาท 

3.37 0.49 67.40 ปาน
กลาง 

23 ส านัก
คลัง 

25 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว 
- ด า) ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาท ี
จ านวน 2 เครื่อง ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 246 
งบประมาณ 400,000 บาท  

3.42 1.08 64.40 ปาน
กลาง 

4 ส านัก
คลัง 

26 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 A 
จ านวน 1 เครื่อง ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้า 248 
งบประมาณ 12,500 บาท  

3.92 0.00 78.40 มาก 1 ส านัก
คลัง 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

27 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน 
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย จ านวน 1 ชุด ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 249 
งบประมาณ 83,600 บาท   

3.04 0.71 60.80 ปาน
กลาง 

17 ส านัก
คลัง 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ หน่วยงานมีครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมเพียงพอท าให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการได้รับบริการ เพ่ือให้การปฏิบัติ 
งานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ มีความคล่องตัวในการท างานและมีครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอเหมาะสมทันสมัย 

28 ตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 4 ตู้ 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 
222 ข้อ 1 งบประมาณ 23,600 บาท 

4.64 0.00 92.80 มากที่สุด 1 กองยุทธ 
ศาสตร์ 
และงบ 

ประมาณ 
29 รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบ

เกียร์ธรรมดา จ านวน 1 คัน ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 223 
งบประมาณ 44,400 บาท  

4.00 0.00 80.00 มาก 1 กองยุทธ 
ศาสตร์ 
และงบ 

ประมาณ 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ หน่วยงานมีครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมเพียงพอท าให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการได้รับบริการ เพ่ือให้การปฏิบัติ 
งานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ มีความคล่องตัวในการท างานและมีครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอเหมาะสมทันสมัย 

 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจหมวดครุภัณฑ์ 4.17 0.26 83.40 มาก 100 อบจ.นม. 
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สรุปผลวิเคราะห์แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  จากข้อมูลโครงการ/รายการที่ใช้ติดตาม
ประเมินผลแบบสุ่มโครงการ จ านวน  29 รายการ 

มีกลุ่มตัวอย่างท่ีกรอกแบบสอบถาม  รวมทั้งสิ้น จ านวน  100 คน   
สรุปพบว่า   ค่าเฉลี่ย  X  เท่ากับ  4.17  คิดเป็นร้อยละ  83.40 

  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า S.D. เท่ากับ  0.26 
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
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3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 เครือ่งควบคุมล าโพง 2 input 4 
output จ านวน 3 เครื่อง   
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หน้า 487 งบประมาณ 120,000 บาท 

4.88 0.00 97.60 มากที่สุด 1 ส านัก
ช่าง 

2 เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง ขนาด 120 บาร์ 
จ านวน 1 เครื่อง 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หน้า 482 งบประมาณ 8,500 บาท 

4.88 0.00 97.60 มากที่สุด 1 ส านัก
ช่าง 

3 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล 
(ขาว-ด า-สี) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 
จ านวน 1 เครื่อง 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หน้า 483 งบประมาณ 250,000 บาท  

5.00 0.00 100.00 มากที่สุด 1 ส านัก
ช่าง 

4 เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 
12,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หน้า 484 งบประมาณ 17,000 บาท  

5.00 0.00 100.00 มากที่สุด 1 ส านัก
ช่าง 

5 เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 
inverter ขนาด 12,000 บีทียู 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หน้า 483 งบประมาณ 19,500 บาท 
 
 

5.00 0.00 100.00 มากที่สุด 1 ส านัก
ช่าง 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

6 เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 
inverter ขนาด 18,000 บีทียู
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หน้า 484 งบประมาณ 88,800 บาท  

5.00 0.00 100.00 มากที่สุด 1 ส านัก
ช่าง 

7 เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 
inverter ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 
4 เครื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565   หน้า 484 งบประมาณ 
159,200 บาท 

5.00 0.00 100.00 มากที่สุด 1 ส านัก
ช่าง 

8 เครื่องเป่าลม 600 วัตต์ จ านวน 2 
เครื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หน้า 485 งบประมาณ 7,000 บาท 

5.00 0.00 100.00 มากที่สุด 1 ส านัก
ช่าง 

9 เครื่องสแกนเนอร์ จ านวน 4 เครื่อง   
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
หน้า 489 งบประมาณ 116,000 บาท  

5.00 0.00 100.00 มากที่สุด 1 ส านัก
ช่าง 

10 เลื่อยโซ่ไร้สาย ขนาด 10 นิ้ว จ านวน  
2 ตัว ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หน้า 487 งบประมาณ 53,500 บาท 

5.00 0.00 100.00 มากที่สุด 1 ส านัก
ช่าง 

11 เลื่อยยนต์ ขนาดใบเลื่อย 11.5 นิ้ว        
จ านวน 5 ตัว ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 หน้า 488 งบประมาณ  
75,000 บาท 
 
 

5.00 0.00 100.00 มากที่สุด 1 ส านัก
ช่าง 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

12 เลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ ขนาด 
9 นิ้ว จ านวน 1 ตัวข้อบัญญัติงบ 
ประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 488 
งบประมาณ 6,900 บาท 

5.00 0.00 100.00 มากที่สุด 1 ส านัก
ช่าง 

13 สว่านบล็อคไร้สาย 1/2 นิ้ว 18 V 
จ านวน 2 ตัว ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 หน้า 488 งบประมาณ  
17,400 บาท  

5.00 0.00 100.00 มากท่ีสุด 1 ส านัก
ช่าง 

14 สว่านไร้สาย ขนาด 18 V จ านวน 3 
ตัว ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หน้า 489 งบประมาณ 26,940 บาท 

5.00 0.00 100.00 มากที่สุด 1 ส านัก
ช่าง 

15 รถยกสูงระบบมือโยก ขนาด1ตัน 
จ านวน 1 คัน ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 
2565หน้า486 งบประมาณ58,000
บาท  

5.00 0.00 100.00 มากที่สุด 1 ส านัก
ช่าง 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ หน่วยงานมีครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมเพียงพอ ท าให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการได้รับบริการ เพ่ือให้การปฏิบัติ 
งานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ มีความคล่องตัวในการท างานและมีครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอเหมาะสมทันสมัย 

 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจหมวดค่าครุภัณฑ์ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

4.98 0.00 99.60 มากที่สุด 15 อบจ.นม. 
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สรุปผลวิเคราะห์แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์  จากข้อมูลโครงการ/รายการที่ใช้
ติดตามประเมินผลแบบสุ่มโครงการ จ านวน  15 รายการ 

มีกลุ่มตัวอย่างท่ีกรอกแบบสอบถาม  รวมทั้งสิ้น จ านวน  15 คน   
สรุปพบว่า   ค่าเฉลี่ย  X  เท่ากับ  4.98  คิดเป็นร้อยละ  99.60 

  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า S.D. เท่ากับ  0.00 
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 
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4.1 แผนงานงบกลาง 
     หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 เครื่องเทอร์โมมิเตอร์อัตโนมัติ  
แบบอินฟาเรด จ านวน 20 เครื่อง  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
แผนงานงบกลาง งบประมาณ  
24,000 บาท 

4.86 0.13 97.20 มากที่สุด 20 กอง 
สาธารณ

สุข 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ หน่วยงานมีครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมเพียงพอท าให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการได้รับบริการ เพ่ือให้การปฏิบัติ 
งานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ มีความคล่องตัวในการท างานและมีครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอเหมาะสมทันสมัย 

 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจหมวดค่าครุภัณฑ์ 
แผนงานงบกลาง 

 4.86   0.13  97.20 มากที่สุด 20 อบจ.นม. 

สรุปผลวิเคราะห์แผนงานงบกลาง หมวดค่าครุภัณฑ์  จากข้อมูลโครงการ/รายการที่ใช้ติดตามประเมินผล
แบบสุ่มโครงการ จ านวน  1 รายการ 

มีกลุ่มตัวอย่างท่ีกรอกแบบสอบถาม  รวมทั้งสิ้น จ านวน  20 คน   
สรุปพบว่า   ค่าเฉลี่ย  X  เท่ากับ  4.86  คิดเป็นร้อยละ  97.20 

  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า S.D. เท่ากับ  0.13 
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการถนน อบจ.นม.10204 บ้าน
กลึง - บ้านหนองสะแก อ าเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(โดยวิธี Pavement In-Place 
Recycling)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 13 
พ.ศ.2564 หน้า 13 ล าดับที่ 69 
งบประมาณ 7,835,000 บาท 
ด าเนินการจริง 7,780,000 บาท)  

4.77 0.36 95.40 มากที่สุด 5 ส านัก
ช่าง 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และมีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการก่อสร้างถนนให้ตลอดสาย 

2 โครงการถนน อบจ.นม.10206 
มิตรภาพ - บ้านหนองโจด อ าเภอโนน
สูง จังหวัดนครราชสีมา ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(โดยวิธี Pavement In-Place 
Recycling) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 
พ.ศ.2564 หน้า 129 ล าดับที่ 71
งบประมาณ 9,990,000 บาท 
ด าเนินการจริง 9,980,000 บาท)  

4.71 0.39 94.20 มากที่สุด 6 ส านัก
ช่าง 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และมีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการก่อสร้างถนนให้ตลอดสาย 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

3 โครงการถนน อบจ.นม.17309 บ้าน
หนองหว้า - บ้านหนองขาม อ าเภอชุม
พวง จังหวัดนครราชสีมา ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(โดยวิธี Pavement In-Place 
Recycling) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 
พ.ศ.2563 หน้า 147 ล าดับที่ 130 
งบประมาณ 9,930,000 บาท 
ด าเนินการจริง 9,925,000 บาท) 

4.23 0.57 84.60 มาก 10 ส านัก
ช่าง 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และมีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการก่อสร้างถนนให้ตลอดสาย 

4 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติก คอนกรีต (อบจ.นม.01222) 
บ้านโกรก-ถนนมิตรภาพ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา(แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 13 พ.ศ.2564 
หน้า 15 ล าดับที่ 21 งบประมาณ 
5,100,000 บาท ด าเนินการจริง 
5,080,000 บาท) 
 
 
 
 
 
 
 

4.10 0.29 82.00 มาก 7 ส านัก
ช่าง 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  โครงการด าเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และมีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการก่อสร้างถนนให้ตลอดสาย 

 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่6 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

4.45 0.40 89.00 มาก     28  อบจ.นม. 

สรุปผลวิเคราะห์ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการที่ใช้ในการ
ติดตามประเมินผลฯ แบบสุ่มโครงการตาม 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จ านวน  4 โครงการ 
มีกลุ่มตัวอย่างท่ีกรอกแบบสอบถาม  รวมทัง้สิ้น จ านวน 28  ฉบับ   

สรุปพบว่า   ค่าเฉลี่ย  X  เท่ากับ  4.45  คิดเป็นร้อยละ  89.00 
  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า S.D. เท่ากับ  0.40 

ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
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ส่วนที่ 5   
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
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สว่นท่ี 5   

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  
 

                                
 
- ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะผลจากการพัฒนาโครงการ ดังนี้ 
 

  ข้อสังเกต  จากการสํารวจข้อมูล จากการติดตามและประเมินผลโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดนครราชสีมา และการลงพ้ืนที่อําเภอในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา  พบว่าประชาชนประสบปัญหาด้าน

การคมนาคม  เช่น ถนนที่รอการดําเนินการปรับปรุง ก่อสร้างอีกหลายเส้นทาง ด้านเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนา

อาชีพ แหล่งน้ําเพ่ืออุปโภค – บริโภค และด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จากปัญหาด้านต่าง ๆ ประชาชนไม่

สามารถแก้ไขปัญหาเองได้  จึงเสนอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาแก้ไข ทําให้มีโครงการขอรับการ

สนับสนุนเข้ามาเป็นจํานวนมาก ซึ่งงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานั้นมีจํากัดไม่เพียงพอ

ต่อการจัดการได้ทุกโครงการ  

  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังนี้ ปัญหาต่าง ๆ ที่ถูกเสนอ

มายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานั้น ควรนํามาพิจารณาจัดลําดับความสําคัญโดยจัดให้มีการ 

ประชาคมท้องถิ่น ซึ่งมีหลายภาคส่วน ประกอบไปด้วย คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นําหมู่บ้าน ตัวแทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป ร่วมกัน 

พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป กรณีโครงการที่เกิน

ศักยภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ควรเร่งรัดให้มี

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม เบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติให้สามารถดําเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 

และควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดําเนินการซึ่งจะช่วยลด

ปัญหาในการ โอนเพิ่ม โอนลด การตั้งจ่ายรายการใหม่ 

  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้แก้ไขปัญหา

ให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่องและครอบคลุมทุกด้าน ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี ประชาชนมีความพึงพอใจ 

แต่ยังมีปัญหาเส้นทางคมนาคมทีย่ังไม่สะดวก ด้านเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาอาชีพ แหล่งน้ําเพ่ืออุปโภค – บริโภค 

และด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมยังไม่ทั่วถึง ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จะนําไปพัฒนาท้องถิ่น

ในปถีัดไป 
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  - ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน 
    จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในภาพรวม ดังนี้  
     
          1. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสมทั้งปีงบประมาณ ตลอดจนดําเนินการโครงการ

พัฒนาให้ครอบคุลมทุกพ้ืนที่ทั่วถึง อนึ่งการดําเนินโครงการต่าง ๆ ควรกําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด   

ที่ชัดเจน และสามารถวัดผลความสําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและดําเนินการจริงเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล  

          2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ให้มากขึ้นและอย่างทั่วถึง ทั้งก่อนการดําเนินโครงการ ระหว่างดําเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดย

กําหนดแนวทางวิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดําเนินโครงการของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ตรวจสอบการดําเนินโครงการ

มากขึ้น  

          3. เพ่ิมโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการที่จะพัฒนาในพ้ืนที่  เพ่ือสนองตอบ

ความต้องการของประชาชนรับฟังปัญหา เสนอความคิดและมีการนําข้อมูลจากที่ได้มาจากการระดมความคิดเห็น

ของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่มาประกอบการกําหนดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา

ให้มีความครอบคลุมกับความต้องการของประชาชนและสามารถดําเนินโครงการได้จริง  

          4. ควรดําเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงานและเร่งรัดการเบิกจ่าย

งบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ  

          5. ควรจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ดําเนินการจริงในแต่ละปี อย่าง

เหมาะสม 

          6. ควรมีการประสานงานระหว่างศูนย์ประสานอําเภอ ช่างผู้ควบคุมงาน ผู้นําท้องถิ่น และประชาชน 

ในการดูแล บํารุงรักษาถนน โดยติดตั้งป้ายนําโค้ง ป้ายกําหนดน้ําหนักรถบรรทุก สร้างไหล่ทางเพ่ือลดอุบัติเหตุ 

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก และทําให้ถนนมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

ยิ่งขึ้น 
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ส่วนที่ 6 
สรุปการประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา             

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

(พ.ศ.2561-2565)  

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
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สว่นท่ี 6 

                                     

สรุปการพัฒนาภาพรวมยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา               
(พ.ศ.2561-2565)  จ านวน 333 แห่ง จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังหมด  333  แห่ง 
โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาที่อนุมัติเป็นงบประมาณด าเนินการ ในปีงบประมาณ 2565 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ 
จ านวน อปท. ที่
ด าเนินการ(แห่ง) 

จ านวน    
(โครงการ) 

เงินงบประมาณ                              
(บาท) 

1 การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 73 220 15,350,560.00 

2 การพัฒนาการศึกษา 179 1,956 1,069,296,952.72 
3 การพัฒนาการเกษตร 133 483 36,629,004.00 
4 การพัฒนาสังคม 279 4,323 2,454,427,658.03 
5 การพัฒนาสาธารณสุข 141 1,148 126,323,392.60 
6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 246 4,593 961,885,499.39 
7 การท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม 

ประเพณี และกีฬา 
141 946 97,574,990.42 

8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 285 2,868 396,118,637.00 
9 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
125 628 34,813,834.30 

10 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

208 789 41,784,615.80 

รวม 17,954 5,234,205,144.26 

ข้อมูลอ้างอิง จากข้อมูล E-plan เมนู รายงาน  ข้อ 9  รายงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย                

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 333 แห่ง                          

จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังหมด  333  แห่ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 
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แผนภูมิแสดงงบประมาณที่ใช้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

นครราชสีมา ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 

 

 

แผนภูมิแสดงโครงการที่ใช้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 = 0.29%

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 = 20.43%

ยุทธศาสตร์ที่ 3 = 0.70%

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 = 46.89%ยุทธศาสตร์ท่ี 5 = 2.41%

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 = 18.38%

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 = 1.86%

ยุทธศาสตร์ที่ 8 = 7.57%
ยุทธศาสตร์ท่ี 9 = 0.67% ยุทธศาสตร์ท่ี 10 = 0.80%

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 = 0.29%

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 = 20.43%

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 = 0.70%

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 = 46.89%

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 = 2.41%

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 = 18.38%

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 = 1.86%

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 = 7.57%

ยุทธศาสตร์ท่ี 9 = 0.67%

ยุทธศาสตร์ท่ี 10 = 0.80%

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 = 1.23%

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 = 10.90%

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 = 2.69%

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 = 24.08%

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 = 6.39%

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 = 25.58%

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 = 5.27%

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 = 15.97%

ยุทธศาสตร์ท่ี 9 = 3.50%
ยุทธศาสตร์ท่ี 10 = 4.39%

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 = 1.23%

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 = 10.90%

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 = 2.69%

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 = 24.08%

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 = 6.39%

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 = 25.58%

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 = 5.27%

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 = 15.97%

ยุทธศาสตร์ท่ี 9 = 3.50%

ยุทธศาสตร์ท่ี 10 = 4.39%
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จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา                 

จากข้อมูล E –plan ข้อมูลท้องถิ่นในระบบ จ านวน 333 แห่ง จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด                      

333 แห่ง คิดเป็นร้อยละ  100.00  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา จากการ

วิเคราะห์โครงการในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้กรอบยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

เป็นกรอบในการก าหนดโครงการบรรจุเข้ายุทธศาสตร์ บางท้องถิ่น จะมีกรอบการพัฒนาที่มียุทธศาสตร์

เหมือนกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา บางแห่งจะมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นของตนเอง 

ดังนั้น การวิเคราะห์โครงการ เพ่ือสรุปเข้าเป็นยุทธศาสตร์ใดยุทธศาสตร์หนึ่ง จะต้องพิจารณาว่า โครงการใน

ยุทธศาสตร์นั้น มีน้ าหนัก รายละเอียดโครงการเข้ายุทธศาสตร์ใดมากที่สุด  อย่างเช่น ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แหล่งน้ า จัดให้อยู่ในยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มี

ประสิทธิภาพ จัดให้อยู่ในยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 

จัดให้อยู่ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์นันทนาการ

หรือกีฬา จัดให้อยู่ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจหรือเศรษฐกิจพอเพียง จัดให้อยู่ในยุทธศาสตร์สังคมหรือยุทธศาสตร์การ

พัฒนาการเกษตร เป็นต้น 

 จากข้อมูลข้างต้น ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

นครราชสีมา มีจ านวนโครงการพัฒนาที่มีจ านวนโครงการมากที่สุด ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน                            

จ านวน 4,593 โครงการ จ านวนงบประมาณที่ ใช้ ในการพัฒนาด้านการพัฒนาสั งคมมากที่ สุด คือ 

2,454,427,658.03 บาท จะเห็นว่างบประมาณเกี่ยวกับการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา ส่วนใหญ่เป็นการ

ด าเนินโครงการพัฒนาด้านสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



363 
 

                      

  

 

 

  

                     

  

 

 

 

    

 

 

 

  

                     

 

 

 

 

พัฒนาการเกษตร

ของโครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 0.70 ของงบประมาณที่ด าเนินโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์การ 

ทั้งหมด 17,954 โครงการ ใช้งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น 5,234,205,144.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.69 

483 โครงการ การด าเนินโครงการใช้งบประมาณ 36,629,004.00 บาท จากโครงการพัฒนาที่ด าเนินการ 

โครงการที่ใกล้เคียงกับยุทธศาสตร์นี้ มีจ านวน 133 แห่ง ด าเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 

จังหวัดนครราชสีมา ที่ด าเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร หรือยุทธศาสตร์ที่มี 

  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 

การศึกษา

ของโครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 20.43 ของงบประมาณที่ด าเนินโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์การพัฒนา 

17,954 โครงการ ใช้งบประมาณ ด าเนินการทั้งสิ้น 5,234,205,144.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.90 

โครงการ การด าเนินโครงการใช้งบประมาณ 1,069,296,952.72 บาท จากโครงการพัฒนาที่ด าเนินการทั้งหมด 

ใกล้เคียงกับยุทธศาสตร์นี้ มีจ านวน 179 แห่ง ด าเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 1,956 

จังหวัดนครราชสีมา ที่ด าเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา หรือยุทธศาสตร์ที่มีโครงการที่ 

  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน 

ในยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ

คิดเป็นร้อยละ 1.23 ของโครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 0.29 ของงบประมาณที่ด าเนินโครงการพัฒนา 

ที่ด าเนิ น การทั้ งห มด 17,954 โครงการ ใช้งบป ระม าณ ด  าเนิ น การทั้ งสิ้น 5,234,205,144.26 บ าท 

พ.ศ.2565  จ านวน 220 โครงการ การด าเนินโครงการใช้งบประมาณ 15,350,560 บาท จากโครงการพัฒนา 

หรือยุทธศาสตร์ที่มีโครงการที่ใกล้เคียงกับยุทธศาสตร์นี้ มีจ านวน 73 แห่ง ด าเนินโครงการในปีงบประมาณ 

ท้องถ่ินในจังหวัดนครราชสีมา ที่ด าเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

  1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 

333 แห่งในจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูลจากระบบ E-plan)  ดังนี้

10 ยุทธศาสตร์   ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 จ านวน 333 แห่ง จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 

งบประมาณ พ.ศ.2565 โดยใช้ข้อมูลกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

  สรุปผลการการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

นครราชสีมา ที่ด าเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม หรือยุทธศาสตร์ที่มีโครงการที่ใกล้เคียงกับ

ยุทธศาสตร์นี้ มีจ านวน 279 แห่ง ด าเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 4,323 โครงการ                 

การด าเนินโครงการใช้งบประมาณ 2,454,427,658.03 บาท จากโครงการพัฒนาที่ด าเนินการทั้งหมด 17,954 

โครงการ ใช้งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น 5,234,205,144.26  บาท คิดเป็นร้อยละ 24.08 ของโครงการ

ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 46.89 ของงบประมาณท่ีด าเนินโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

จังหวัดนครราชสีมา ที่ด าเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข หรือยุทธศาสตร์ที่มีโครงการที่

ใกล้เคียงกับยุทธศาสตร์นี้ มีจ านวน 141 แห่ง ด าเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 1,148 

โครงการ การด าเนินโครงการใช้งบประมาณ 126,323,392.60 บาท จากโครงการพัฒนาที่ด าเนินการทั้งหมด 

17,954 โครงการ ใช้งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น 5,234,205,144.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.39 ของโครงการ

ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 2.41 ของงบประมาณท่ีด าเนินการพัฒนาในยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในจังหวัดนครราชสีมา ที่ด าเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน หรือยุทธศาสตร์ที่มี

โครงการที่ใกล้เคียงกับยุทธศาสตร์นี้ มีจ านวน 246 แห่ง ด าเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 

4,593 โครงการ การด าเนินโครงการใช้งบประมาณ 961,885,499.39 บาท จากโครงการพัฒนาที่ด าเนินการ

ทั้งหมด 17,954 โครงการ ใช้งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น 5,234,205,144.26  บาท คิดเป็นร้อยละ 25.58             

ของโครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 18.38 ของงบประมาณที่ด าเนินการพัฒนาในยุทธศาสตร์การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา โครงการพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ที่ด าเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน หรือยุทธศาสตร์ที่มีโครงการที่ใกล้เคียงกับยุทธศาสตร์นี้ มีจ านวน 141 แห่ง ด าเนินโครงการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 946 โครงการ การด าเนินโครงการใช้งบประมาณ 97,574,990.42 บาท   

จากโครงการพัฒนาที่ด าเนินการทั้งหมด 17,954 โครงการ ใช้งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น 5,234,205,144.26 

บาท คิดเป็นร้อยละ 5.27 ของโครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 1.86 ของงบประมาณที่ด าเนินการพัฒนาใน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา  

 



365 
 

8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โครงพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

จังหวัดนครราชสีมา ที่ด าเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หรือยุทธศาสตร์ที่มี

โครงการที่ใกล้เคียงกับยุทธศาสตร์นี้ มีจ านวน 285 แห่ง ด าเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 

2,868 โครงการ การด าเนินโครงการใช้งบประมาณ 396,118,637.00 บาท จากโครงการที่ด าเนินการทั้งหมด 

17,954 โครงการ ใช้งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น 5,234,205,144.26 บาท  คิดเป็นร้อยละ 15.97                  

ของโครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 7.57 ของงบประมาณที่ด าเนินการพัฒนาในยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ด ี

9. ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โครงการพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ที่ด าเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน หรือยุทธศาสตร์ที่มีโครงการที่ใกล้เคียงกับยุทธศาสตร์นี้ มีจ านวน 125 แห่ง ด าเนินโครงการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 628 โครงการ การด าเนินโครงการใช้งบประมาณ 34,813,834.30 บาท  

จากโครงการพัฒนาที่ด าเนินการทั้งหมด 17,954 โครงการ ใช้งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น 5,234,205,144.26 

บาท คิดเป็นร้อยละ 3.50 ของโครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 0.67 ของงบประมาณที่ด าเนินโครงการพัฒนา

ในยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

10. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาขององค์กร

ปกครองท้องถิ่นส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ด าเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือยุทธศาสตร์ที่มีโครงการที่ใกล้เคียงกับยุทธศาสตร์นี้ มีจ านวน 208 

แห่ง ด าเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  จ านวน 789 โครงการ การด าเนินโครงการใช้งบประมาณ 

41,784,615.80 บาท จากโครงการพัฒนาที่ด าเนินการทั้งหมด 17,954 โครงการ ใช้งบประมาณด าเนินการ

ทั้ งสิ้น 5,234,205,144.26  บาท คิดเป็นร้อยละ 4.39 ของโครงการทั้ งหมด คิดเป็นร้อยละ 0.80                           

ของงบประมาณท่ีด าเนินโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ภาพประกอบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
 

      
    
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
    
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 
รุ่นที่ 1 อบรมด้านวิชาการ วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม  

อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ศึกษาดูงาน วันที่ 5-6 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดระยอง 

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 
รุ่นที่ 2 อบรมด้านวิชาการ วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม  

อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ศึกษาดูงาน วันที่ 9-10 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดระยอง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
 
      
    
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
    
 
 
 
 
 
 
 
   
       
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
จ านวน 6 รุ่น  ณ หอประชุมอ าเภอบัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

ศึกษาดูงาน วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 21-22 มีนาคม 2565 ณ จังหวัดระยอง 

 

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอปักธงชัย  จังหวัด
นครราชสีมา หลักสูตร 3วัน1คืน รุ่นที่1อบรมทางวิชาการ วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565  

ณ หอประชุมอ าเภอปักธงชัย อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดระยอง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาการศึกษา 
    
    
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
    
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดงานวันครู ประจ าป ีพ.ศ.2565 จ านวน 6 กลุ่มโรงเรียน 
กลุ่มที่ 1 โรงเรียนครบุร ีวันที่ 24 มกราคม 2565 กลุ่มที ่2 โรงเรียนสีคิ้ว”สวสัดิ์ผดุงวิทยา” วันที ่25 มกราคม 2565  
กลุ่มที่ 3 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ ์วันที่ 26 มกราคม 2565 กลุม่ที่ 4 โรงเรียนบัวใหญ่ วันที ่27 มกราคม 2565  

กลุ่มที่ 5 โรงเรียนสูงเนิน วันที่28 มกราคม 2565 กลุ่มที่ 6 โรงเรียนประทาย วันที่ 29 มกราคม 2565  

โครงการแข่งขันกีฬา E - Sport องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
ระหว่างวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 ถึงวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565  

ณ ศูนย์การคา้เทอร์มินอล 21 โคราช อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาการศึกษา  
      
    
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
    
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณวฒุิทางดา้นลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี              
เพ่ือพัฒนากิจกรรมผู้เรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  

ระหว่างวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 ถึงวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565  
ณ โรงเรียนปากช่อง 2  อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ระหว่างวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565  
ณ ศูนย์ Go Genius Learning Center ต าบลพญาเย็น  

อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาการศึกษา  
      
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
    
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ใหไ้ด้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา หลักสูตรที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ

ครูผู้สอนมวยไทย (มวยโคราช) ระหว่างวันจันทร์ที่ 29สิงหาคม 2565 ถึงวันอังคารที่  
30 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมโกลเด้นแลนด์ รีสอร์ท อ าเภอโชคชยั จังหวัดนครราชสีมา 

โครงการอบรมเชงิปฏิบตัิการการใช้ระบบการรายงาน ตรวจสอบและจดัเกบ็แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ ประจ าปกีารศึกษา 2564 โรงเรยีนในสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสมีา วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมฟอร์จูนโคราช จังหวัดนครราชสีมา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาการศึกษา  
 
      
    
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
    

 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 

โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปี 2565 
ระหว่างวันพฤหัสบดีท่ี 21 กรกฎาคม 2565 ถึงวันอาทิตย์ท่ี 24 กรกฎาคม 2565  ณ บริเวณสวนสมเด็จ

พระศรีนครินทร์ และสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

 จังหวัด นครราชสีมา ระหว่างวันท่ี 19 สิงหาคม 2565 ถึงวันท่ี 21 สิงหาคม 2565
จังหวัดนครราชสีมา ณ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ต าบลกลางดง อ าเภอปากช่อง 

โครงการธรรมศึกษา ประจ าปี พ.ศ.2565 ส านักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาการศึกษา (โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) 

 

โรงเรียนครบุรี : โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ นันทนาการ และทักษะชีวิต (กิจกรรม  

ย้อนรอยมหากวีสี่แผ่นดิน) 
 

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม : โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม : โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้นักเรียน 
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โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม : โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  นันทนาการและทักษะชีวิต                

(8 กลุ่มสาระ) 

                      ประเภทเครื่องสาย) 
 

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม : โครงการโรงเรียนต้นแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                       

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม : โครงการปลูกจิตส านึกพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม 
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 โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม : โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม : โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม : โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ นันทนาการ และทักษะชีวิต   
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โรงเรียนล าพระเพลิงพิทยาคม : โครงการค่ายทักษะวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้   

โรงเรียนล าพระเพลิงพิทยาคม : โครงการกิจกรรมพัฒนาความรู้สู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพ                 
แต่ละบุคคลด้านกีฬาวู้ดบอล 

โรงเรียนวังน  าเขียวพิทยาคม : โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพ่ือศึกษาต่อและพัฒนาอาชีพ  
(ศึกษานอกสถานที่) 
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โรงเรียนวังน  าเขียวพิทยาคม : โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม : โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม : โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
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โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา : โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา 

 

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา : โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (กิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์) 

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา : โครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรม 
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โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา : โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา : โครงการโรงเรียนธนาคารอรพิมพ์วิทยา 

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา : โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัยแก่นักเรียน 
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โรงเรียนกฤษณาวิทยา : โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และนันทนาการ 

โรงเรียนกฤษณาวิทยา : โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

โรงเรียนกลางดงปณุณวิทยา : โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



381 
  

 

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม : โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ 8 กลุ่มสาระ 

โรงเรียนกลางดงปณุณวิทยา: โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม : โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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โรงเรียนคลองไผ่วิทยา : โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 

โรงเรียนคลองไผ่วิทยา : โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ (ค่ายภาษาไทย) 

โรงเรียนปากช่อง 2 : กิจกรรมการพัฒนาห้องเรียนธรรมชาติตามแนวพระราชด าริอย่างยั่งยืน ห้องเรียน
ธรรมชาติตามศาสตร์พระราชา 
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โรงเรียนปากช่อง 2 : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม:โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน:กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพื่อพัฒนาเอกลักษณ์สถานศึกษา (โรงเรียนสวย สะอาด บรรยากาศส่งเสริมการปฏิบัติงาน และการเรียนรู้) 
 

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม : โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 
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โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” : โครงการห้องเรียนสีเขียว (โรงเรียนสีเขียว) 

โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา”: โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กิจกรรมสนับสนุนและ

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ 

 

โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร : โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  นันทนาการและทักษะชีวิต 
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โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร : โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว : โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 

โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว : โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) กิจกรรม พัฒนาฟ้ืนฟูอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ (SBMLD) 
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โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา : โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์(SBMLD) 

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา : โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 
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โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม : โครงการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 

อบรมคุณธรรม จริยธรรม 

 

โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม : โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั น

พื นฐาน (ส่งเสริมความเป็นไทยและวันส าคัญต่าง ๆ) 

โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม : พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรสู่มืออาชีพ 
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โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม : โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ : โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์               
กิจกรรมกลุ่มเยาวชนจิตอาสา ต้นกล้าของพ่อ 
 

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ : โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยภายในโรงเรียน 
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โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 : โครงการ ค่าย “เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง” 

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 : โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างให้สิ่งแวดล้อมเป็นครู (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน ปีงบประมาณ 2565    
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โรงเรียนปราสาทวิทยาคม : โครงการสวัสดิการอาหารและค่าพาหนะแก่นักเรียนที่ด้อยโอกาส  
(ค่าปัจจัยพื นฐานส าหรับนักเรียนยากจน) ปีงบประมาณ 2565    

โรงเรียนพระทองค าวิทยา : โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

โรงเรียนพระทองค าวิทยา : โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



391 
  

 

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะอาชีพ 

โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา : โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการ

เรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 

  

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ : โครงการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
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โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา : โครงการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ : โครงการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
(SBMLD) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นเลิศด้านดนตรี 
 

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ : โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั นพื นฐาน (กิจกรรมระงับอัคคีภัย) 
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โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม : กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 

โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม : กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม 
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โรงเรียนโตนดวิทยา : โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ                   

ด้านวอลเลย์บอล 

 

โรงเรียนโตนดพิทยาคม : โครงการจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพผู้เรียนปวช.อาชีวศึกษา–มัธยมศึกษา               

ตอนปลาย 

 

โรงเรียนบัวลาย : โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

โรงเรียนโตนดพิทยาคม : โครงการจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพผู้เรียนปวช.อาชีวศึกษา–มัธยมศึกษา               

ตอนปลาย 

โรงเรียนบัวลาย : โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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โรงเรียนบัวลาย : โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 

โรงเรียนบัวใหญ่ : โครงการการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมศักยภาพและสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

 

โรงเรียนบัวใหญ่ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษา 
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โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา : โครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา : โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่กระบวนการคิด 

โรงเรียนมะค่าวิทยา : โครงการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กิจกรรมการเรียนรู้โดย

ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ 
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โรงเรียนมะค่าวิทยา : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBMLD) 
กิจกรรมความเป็นเลิศด้านภาษาต่างประเทศ (มัคคุเทศน์น้อย) 

 

 

โรงเรียนวัดประชานิมิตร : โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ค่ายดนตรีสากล 

โรงเรียนวัดประชานิมิตร : โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา             
และวัฒนธรรม  
ค่ายทักษะการสวดมนต์และมารยาทไทย 
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โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม : โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม : โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ : โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพลักษณะนิสัยด้านศิลปะ                       
ดนตรี และกีฬา 
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โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค ์: โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนและคุณลักษณะ                                  

อันพึงประสงค์ 

โรงเรียนหินดาดวิทยา : โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ 

โรงเรียนหินดาดวิทยา : โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นกิจกรรมค่าปัจจัยพื นฐาน

นักเรียนยากจน (ค่าอาหาร ค่าพาหนะ) 
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โรงเรียนกุดจิกวิทยา : โครงการส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา นันทนาการ และ

ทักษะชีวิต กิจกรรม : พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สัปดาห์วิทยาศาสตร์) 

โรงเรียนกุดจิกวิทยา : โครงการส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา นันทนาการ                
และทักษะชีวิต 
กิจกรรม : ชิม ชม ช็อป 

โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม : โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 
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โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม : โครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ 

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา : โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา : โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 



402 
  

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา : โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ                    

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา : โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 
 

โรงเรียนวังรางพิทยาคม : โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม  



403 
  

 

โรงเรียนวังรางพิทยาคม : โครงการทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ 

โรงเรียนสูงเนิน : โครงการศึกษาค้นคว้าแหล่งเรียนรู้โคราชจีโอพาร์ค 

โรงเรียนสูงเนิน : โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย 



404 
  

 

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม: โครงการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียน 

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม: โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ และยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

 

โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม : โครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 



405 
  

 

โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม : โครงการกิจกรรมฝึกประสบการณ์นอกสถานศึกษาการจัดเลี ยงและ
บริการด้านอาหาร 
 

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม : โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม : โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการนันทนาการและทักษะชีวิต 



406 
  

 

โรงเรียนช่องแมววิทยา : โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม : โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม : โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา 



407 
  

 

โรงเรียนช่องแมววิทยา : โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในท้องถิ่น 

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม : โครงการส่งเสริมศักยภาพการศกึษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื นฐานนักเรียนยากจน) 

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม : โครงการ ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 



408 
  

  

โรงเรียนประทาย : โครงการบ้านนักเรียนตัวอย่างเศรษฐกิจพเพียง   
 

โรงเรียนประทาย : โครงการบ้านนักเรียนตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง   
 

โรงเรียนเมืองยางศึกษา : กิจกรรมการเรียนรู้นักเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 



409 
  

     

โรงเรียนเมืองยางศึกษา : โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีกีฬา 

 

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม : โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม : โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านนาฏมวยไทย 



410 
  

 

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม : โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม : โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  



411 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาเกษตร 
    
    
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
      
    
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์พื้นบ้านและหรือสัตว์เศรษฐกิจ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
วันที่  22 มิถุนายน   2565        

ณ ศาลาประชาคมอ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา  

โครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพประชาชน กิจกรรมท่ี 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ  
หลักสูตรการปรับปรุงดินส าหรับการปลูกมันส าปะหลังโดยใช้ของเหลือจากอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง  

ระยะที่ 1 วันที่ 10-11 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม C2-124 ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต าบลสุรนารี อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 



412 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาสังคม 
    
    
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 

  
     
    
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 

โครงการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายส าหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ ประจ าปีงบประมาณ 2565  
วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง  

อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  

โครงการพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง                       

อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 



413 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาสังคม 
      
    
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
    
 
 
 
 
 
 
 
   
  
   

โครงการวันลอยกระทง วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564  
ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง 

อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดครราชสีมา 

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ 2565  
วันที่ 7-9 มิถุนายน 2565 ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง  

อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 



414 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาสังคม 
 

 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 

      
    
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565  

ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรพิมาย จ ากัด ช้ัน 3 อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศยัส าหรบัคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะ 
กึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิง  โดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 



415 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาสังคม 
      
    
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
    
 
 
 
 
 
 
 
   
 
    

 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลการด าเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ  
สุขใจใกล้บ้าน ประจ าปีงบประมาณ 2565 จ านวน 9 แห่ง วันที่ 4,5,9  

และวันที่ 10 สิงหาคม  2565 ณ อ าเภอสีดา อ าเภอโนนแดง อ าเภอสูงเนิน 
 และอ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการติดตามประเมินผลการด าเนินงานศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์
เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน ประจ าปีงบประมาณ 2565 โซนที่ 3 

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 ณ โรงพยาบาลโนนแดง อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา  



416 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาสังคม 
      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
    
    
 
 
 
 
 
 
 
   

โครงการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายส าหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ ประจ าปีงบประมาณ 2565  
วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง  

อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  

โครงการนวดบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ท่ีอยู่ในภาวะพึ่งพิง 
ระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2565  

ณ โรงแรมโกลเด้นแลนด์ รีสอร์ท ต าบลไชยมงคล อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 

 
วันที่                            2565        

ณ                                                         จังหวัดนครราชสีมา 



417 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาสังคม 
      
    
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 

      
    
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
วันที่ 23-24 สิงหาคม 2565 ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง  

อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและ ทัศนศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 วันอังคารที่30 สิงหาคม 2565 ณ สถานสงเคราะห์คนชราธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง 

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  



418 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาสังคม 
      
    
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
     
    
 
 
 
 
 

 
 
 
   
    

โครงการปฏิบัติธรรมส าหรับผู้สงูอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
วันที่  24-25 มีนาคม 2565  ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง  

อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  
จ านวน 18 รุ่น ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2565  

ณ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 



419 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาสังคม 
 
      
    
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
    
 
 
 
 
 
 
   
    

ภาพกิจกรรม 

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม จ านวน 3 หลักสูตร 7 รุ่น  
ระหว่างวันที่ 11 - 28 สิงหาคม 2565 ณ อ าเภอขามสะแกแสง อ าเภอโชคชัย อ าเภอคง                

อ าเภอโนนสูง อ าเภอครบุรี อ าเภอพิมาย และอ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา                
จ านวน 4 หลักสูตร 5 รุ่น ระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565                                  

ณ ห้องประชุมสมาคมฮากกา อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 



420 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
    
    
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 

      
    
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และปัญหาตั้งครรภ์
ในกลุ่มวัยรุ่น กิจกรรมท่ี 2 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการด าเนินงานและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์และปัญหาการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น วันที่ 7 กรกฎาคม  2565  
ณ โรงเรียนครบุรี  อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

 

โครงการส่งเสริมสนันสนุนการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  
(กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการเพื่อป้องกันควบคุมโรคติดต่อ) 

วันพฤหัสบดี ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 
ณ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 



421 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
    
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และปัญหาตั้งครรภ์
ในกลุ่มวัยรุ่น กิจกรรมท่ี 3 ติดตามประเมินผล การด าเนินงานและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์และปัญหาการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น วันที่ 7 กันยายน  2565  
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา  อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนน าในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565 
ณ โรงแรมโกลเด้นแลนด์ รีสอร์ท ต าบลไชยมงคล อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข   
 
    
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
    
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 

โครงการส่งเสริมคนโคราชสุขภาพดีช่วงวัย ด้วยหลัก 3อ. อาหารดี อารมณ์ดี และออกก าลังกายดี 
กิจกรรมท่ี 2 อบรมแกนน าในโรงเรียนเพื่อแก้ไขภาวะโภชนาการเกินและทันตสุขภาพ  

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565  
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคอ าเภอพิมาย อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

โครงการส่งเสริมคนโคราชสุขภาพดีช่วงวัย ด้วยหลัก 3อ. อาหารดี อารมณ์ดี และออกก าลังกายดี 
กิจกรรมท่ี 1 อบรมแกนน าหมู่บ้านด้านการส่งเสริมสุขภาพในเด็กปฐมวัย  

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565  
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคอ าเภอพิมาย อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
    
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
    
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 

โครงการส่งเสริมคนโคราชสุขภาพดีช่วงวยั ด้วยหลัก 3อ. อาหารดี อารมณ์ดี และออกก าลังกายดี กิจกรรมท่ี 3  
อบรมแกนน าหมู่บ้านด้านการพัฒนาความรู้เรื่องโรคติดต่อไม่เร้ือรัง และพัฒนาทักษะในการติดตามระดับน้ าตาลปลายนิ้ว  

วันอังคารท่ี 5 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมวิทยาลยัเทคนิคอ าเภอพิมาย อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

โครงการส่งเสริมคนโคราชสุขภาพดีช่วงวัย ด้วยหลัก 3อ. อาหารดี อารมณ์ดี และออกก าลังกายดี 
กิจกรรมท่ี 4 อบรมแกนน าหมู่บ้านด้านการสร้างเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพและ 

ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565  
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคอ าเภอพิมาย อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
    
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
           ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข    

โครงการการดูแลสุขภาพองค์รวมจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 10 รุ่น  
ระหว่างวันอังคารที่  1  มีนาคม – วันพุธที่  9  มีนาคม  2565   

ณ  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา    

โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจสถานอีนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 
พรรษานวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 ในวันจันทร์ที่ 1 – วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 
 ณ โรงแรมแคนทาร่ีโคราช ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด

นครราชสีมา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
    
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
       
 

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าสุขภาพและภาคีเครือข่ายสขุภาพ กิจกรรมศึกษาดูงาน                
ด้านสาธารณสุข การแพทย์แผนไทยและพืชสมนุไพร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  รุ่นที่ 1   

ระหว่างวันพุธที่  3  – วันพฤหัสบดีท่ี  4 สิงหาคม  2565  
ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดจันทบุรี 

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนน าสุขภาพและภาคีเครือข่ายด้าน
สุขภาพ ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดจันทบุรี รุ่นที่ 1  

ระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2565 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 

      
    
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
            
      
    

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนน าสุขภาพและภาคีเครือข่ายด้าน
สุขภาพ ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดจันทบุรี รุ่นที่ 2  

ระหว่างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2565 

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนน าสุขภาพและภาคีเครือข่าย                   
ด้านสุขภาพ ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดจันทบุรี รุ่นที่ 3  

ระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2565 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 

      
    
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
   
     

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าสุขภาพ ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ และประชาชน      
ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี รุ่นที่ 1  

วันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2565 

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าสุขภาพ ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ และประชาชน   
ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี รุ่นที่ 2  

วันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2565 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
          

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าสุขภาพ ภาคีเครือข่ายดา้นสุขภาพ และประชาชน  
ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี รุ่นที่ 3  

วันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2565 

โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพแกนน าสุขภาพภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ  
และประชาชน อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 1  

วันอาทิตย์ท่ี 28 - วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565  
ณ จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดจันทบุรี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าสุขภาพ ภาคีเครือข่ายสุขภาพ และประชาชน  
อ าเภอขามสะแกแสง ณ จังหวัดนครนายก และจังหวัด ปราจีนบุรี  

ระหว่างวันที่ 26 – 27 เมษายน 2565 

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าสุขภาพเพ่ือการดูแลสุขภาพ แบบองค์รวมในชุมชน
จังหวัดนครราชสีมา ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดพิษณุโลก และจงัหวัดเพชรบูรณ์  

ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2565 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      
    
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 

 
 
 
 
 

      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการถนน อบจ.นม.10204 บา้นกลึง - บ้านหนองสะแก อ าเภอโนนสูง จงัหวัดนครราชสีมา 
ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต (โดยวิธ ีPavement In-Place Recycling) 

วันอังคารที่ 18 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2565 ณ อ าเภอโนนสูง จังหวดันครราชสีมา 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านโนนกระถิน หมู่ที่ 10 ต าบลขามเฒ่า อ าเภอโนนสูง 
เชื่อมบ้านหนุก หมู่ที่ 4 ต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง จังหวดันครราชสีมา 

วันอังคารที่ 18 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2565 ณ อ าเภอโนนสูง จังหวดันครราชสีมา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      
    
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหนองพลอง หมูท่ี่ 4 ต าบลขามเฒ่า อ าเภอโนนสูง 
เชื่อมบ้านนามาบ หมูท่ี่ 5 ต าบลขามสะแกแสง อ าเภอขามสะแกแสง จังหวดันครราชสีมา  

วันอังคารที่ 18 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 256 ณ อ าเภอโนนสูง จังหวดันครราชสมีา 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพราม หมู่ที่ 4 ต าบลใหม่ เชือ่ม เขตเทศบาลต าบลโนนสูง 
บ้านโนนหมัน ต าบลโนนสูง  อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  

วันอังคารที่ 18 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2565 ณ อ าเภอโนนสูง จังหวดันครราชสีมา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน         
      
    
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
    
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบเหมืองมาบจาน (บ้านขาม หมู่ที ่9 - บา้นโตนด หมูท่ี่ 6)  
ต าบลโตนด เชื่อมต่อเขต บา้นโนนกระถิน หมู่ที่ 6 ต าบลล ามูล อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

วันอังคารที่ 18 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2565 ณ อ าเภอโนนสูง จังหวดันครราชสีมา 

โครงการถนน อบจ.นม.10206 มติรภาพ - บ้านหนองโจด อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสมีา  
ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต (โดยวิธ ีPavement In-Place Recycling)  

วันอังคารที่ 18 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2565 ณ อ าเภอโนนสูง จังหวดันครราชสีมา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน         
      
    
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
     
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยชงโค หมู่ที่ 1 ต าบลวังโพธิ์  
เชื่อมบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9     ต าบลช่อระกา อ าเภอบา้นเหลื่อม จังหวดันครราชสีมา 

วันพุธที่ 19 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2565 ณ อ าเภอบา้นเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 9 สายจากลานธรรม ต าบลหนองบัว อ าเภอคง 
เชื่อมเขตต าบลโคกกระเบื้อง อ าเภอบา้นเหลื่อม จังหวดันครราชสมีา 

วันพุธที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ อ าเภอคง จังหวดันครราชสมีา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน         
      
    
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 

      
    
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนกลาง หมู่ที ่3 ต าบลหนองมะนาว อ าเภอคง สายจากบ้านดอนกลาง 
ถึงเขตต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

วันพุธที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ อ าเภอคง จังหวดันครราชสมีา 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดา่นช้าง หมูท่ี่ 6 ต าบลขามสะแกแสง เชื่อม บ้านเหนือ 
หมู่ที่ 1 ต าบลเมืองนาท อ าเภอขามสะแกแสง จังหวดันครราชสีมา 

วันพุธที่  19  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2565 ณ อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน         
      
    
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านไร่ หมู่ที่ 6 ต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ ่ 
ถึง บ้านเกา่ค้อ ต าบลหนองมะนาว อ าเภอคง จังหวดันครราชสีมา 

วันพฤหัสบดีที่  20  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2565 ณ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวดันครราชสีมา 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองลาด หมูท่ี่ 6 ต าบลกระทุ่มราย  
เชื่อมบ้านเตยกระโตน หมู่ที ่1 เขตเทศบาลต าบลประทาย อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสมีา   

วันพฤหัสบดีที่  20  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2565 ณ อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน         
      
    
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 

      
    
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านบ่อลิง หมู่ที ่10 ต าบลโนนสมบูรณ์  
เชื่อมบ้านหนองหลักศิลา หมู่ที ่5 ต าบลเสิงสาง อ าเภอเสิงสาง จังหวดันครราชสีมา  
วันอังคารที่ 25 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2565 ณ อ าเภอเสงิสาง จังหวดันครราชสีมา 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองรัง หมู่ที ่2 ต าบลแชะ  
เชื่อม บา้นโคกแขวน หมู่ที่ 5 ต าบลเฉลียง อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

วันอังคารที่ 25 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2565  ณ อ าเภอครบุรี  จังหวดันครราชสีมา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน         
     
    
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
    
 
 
 
 
 
  
    
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองลูกควาย หมู่ที ่5 ต าบลแหลมทอง อ าเภอหนองบุญมาก  
เชื่อมต าบลละลมใหม่พัฒนา อ าเภอโชคชัย จังหวดันครราชสีมา 

วันอังคารที่ 25 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2565 ณ อ าเภอหนองบญุมาก จังหวดันครราชสีมา 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองชงโค หมู่ที่ 11 ต าบลหนองหัวแรต  
จากบริเวณไร่นายสนั่น กรวยสวัสดิ ์เชือ่มต าบลหนองไม้ไผ่ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวดันครราชสีมา  

วันอังคารที่ 25 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2565 ณ อ าเภอหนองบญุมาก จังหวดันครราชสีมา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน         
      
    
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 

      
    
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยสันติสุข - หนองยา่งเสือ หมู่ที่ 12 บ้านอ่างหิน ต าบลพญาเย็น อ าเภอ
ปากช่อง จงัหวัดนครราชสีมา เชื่อมตอ่ บ้านปางหัวชา้ง ต าบลหนองย่างเสอื อ าเภอมวกเหล็ก จงัหวัดสระบุรี 

วันพุธที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ อ าเภอปากช่อง จังหวดันครราชสมีา 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนคอนกรีตเดิมหน้า บา้นผู้ใหญ่ หมู่ที่ 14 บา้นหนองไม้แดง            
ต าบลพญาเย็น เชื่อมต่อบ้านถ้ าเตา่ หมู่ที่ 15 ต าบลกลางดง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  

วันพุธที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ อ าเภอปากช่อง จังหวดันครราชสมีา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน         
      
    
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 

      
    
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 3 ต าบลวงัโรงใหญ่ อ าเภอสีคิ้ว 
เชื่อมบ้านค่ายทะยิง หมูท่ี่ 6 ต าบลหินดาด อ าเภอด่านขุนทด จังหวดันครราชสีมา 

วันพุธที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565  ณ อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม. 01222) บา้นโกรก  
ถึง ถนนมิตรภาพ  อ าเภอเมือง จังหวดันครราชสีมา 

วันพฤหัสบดีที่  27  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2565 ณ อ าเภอเมือง จังหวดันครราชสีมา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน         
      
    
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 

      
    
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกโคกพลวงบน หมู่ที่ 12 ต าบลละลมใหม่พัฒนา  
อ าเภอโชคชัย เชื่อม บ้านโคกลอย หมูท่ี่ 9 ต าบลแหลมทอง อ าเภอหนองบุญมาก จังหวดันครราชสีมา 

วันพฤหัสบดีที่  27  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2565 ณ อ าเภอโชคชัย จงัหวัดนครราชสีมา 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายกั้นเขต บ้านโนนเพชร หมู่ที่ 6 ต าบลท่าเยีย่ม  
เชื่อม ต าบลละลมใหม่พัฒนา อ าเภอ โชคชัย จงัหวัดนครราชสีมา 

วันพฤหัสบดีที่  27  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2565 ณ อ าเภอโชคชัย จงัหวัดนครราชสีมา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน         
      
    
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 

      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ถึงบา้นปลักแรต ต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย 
 ส าหรบับา้นโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ต าบลละหานปลาคา้ว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสมีา 

วันศุกร์ที่  28  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2565 ณ อ าเภอเมืองยาง จังหวดันครราชสีมา 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนนเพชร หมู่ที่ 3 ต าบลละหานปลาค้าว - บ้านโนนละกอ หมู่ที่ 1  
ต าบลกระเบื้องนอก อ าเภอเมืองยาง จงัหวัดนครราชสีมา 

วันศุกร์ที่  28  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2565 ณ อ าเภอเมืองยาง จังหวดันครราชสีมา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน         
      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 

      
    
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 4 ต าบลโนนรัง-บ้านโนนซาด หมู่ที ่18  
ต าบลท่าลาด อ าเภอชมุพวง จังหวัดนครราชสีมา 

วันศุกร์ที่  28  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2565 ณ อ าเภอชุมพวง จงัหวัดนครราชสีมา 

โครงการถนน อบจ.นม.17309 บา้นหนองหว้า - บ้านหนองขาม อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา  
ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต  (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)  

วันศุกร์ที่  28  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2565 ณ อ าเภอชุมพวง จงัหวัดนครราชสีมา 
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ภาพกิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โครงการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย  
ระหว่างวันพุธที่ 22 ถึงวันอาทิตย์ท่ี 26 ธันวาคม 2564 

 ณ  บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา   
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ภาพกิจกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
      
    
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 

      
    
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
        

"โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา            
ในปีงบประมาณ 2565 ในวันศุกร์ 18 – วันเสาร์ที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

ณ โรงแรมเขาใหญ่คีรีธารทิพย์รีสอร์ท  ต าบลหมูสี  อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา " 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
เร่ือง การเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานสารบรรณ  

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565  ณ  ห้องประชุมอรพิน  โรงแรมสีมาธานี  จังหวัดนครราชสีมา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
      
    
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 

      
    
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ดา้นกฎหมายให้แกบุ่คลากรในสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา หัวข้อ “ธรรมาภิบาลกับการปฏบิัติราชการที่ด ีอบจ. โปร่งใส ห่างไกลการทุจรติ” 

วันที่ 9 สิงหาคม 2565        
ณ ห้องประชุมสมีาแกรนด์บอลรูม โรงแรมสีมาธานี อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ดา้นกฎหมายให้แกบุ่คลากรในสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา หัวข้อ “ธรรมาภิบาลกับการปฏบิัติราชการที่ด ีอบจ. โปร่งใส ห่างไกลการทุจรติ” 

วันที่ 10  สิงหาคม 2565        
ณ ห้องประชุมสมีาแกรนด์บอลรูม โรงแรมสีมาธานี อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 
      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตัิการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา  
เพื่อการปฏิบตัิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหวา่งวันที่  21-22  พฤษภาคม 2565  
ณ ศูนย์ปฏิบตัิธรรม บา้นธรรมะชาต ิต าบลวังน้ าเขียว อ าเภอวังน้ าเขยีว จังหวัดนครราชสมีา 

โครงการฝึกอบรม/สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กิจกรรม : ความรู้พื้นฐานในการปฏบิัติราชการ 

และการเสรมิสร้างคณุธรรมและจริยธรรมฯ วันที่ 30 มิถุนายน 2565   
ณ  ห้องประชมุฮอลล์ 1 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา จังหวัดนครราชสมีา 

 

https://vymaps.com/TH/1-4-356962138230115/
https://vymaps.com/TH/Nakhon-Ratchasima/
https://vymaps.com/TH/Nakhon-Ratchasima/
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
      
    
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 

      
    
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 

 
    

    

 
 

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจดัการความรู้กับการบรหิารงานภาครัฐแนวใหม่เพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์             
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 วันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2565        

ณ โรงแรมเดอะรชิ โฮเทล อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวดันครราชสมีา 

ณ ห้องประชุมฮอลล์ 1 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสมี า จงั หวัดนครราชสีมา
สร้างคุณธรรมและจริยธรรมฯ วันท ่ี 1 กรกฎาคม 2565

บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กิจกรรม : ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการและการเสรมิ 
โครงการฝึกอบรม/สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของเจ้าหน้าทท่ี ้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในสังกัดองค์การ 

https://vymaps.com/TH/1-4-356962138230115/
https://vymaps.com/TH/Nakhon-Ratchasima/
https://vymaps.com/TH/Nakhon-Ratchasima/
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 
      
    
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการฝึกอบรม/สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กิจกรรม : ความรู้พื้นฐานในการปฏบิัติราชการ 

และการเสรมิสร้างคณุธรรมและจริยธรรมฯ 
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565  ณ  โรงแรมฟอร์จูน โคราช  อ าเภอนครราชสีมา จังหวดันครราชสมีา 

โครงการฝึกอบรม/สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กิจกรรม : ความรู้พื้นฐานในการปฏบิัติราชการ 
และการเสรมิสร้างคณุธรรมและจริยธรรมฯ วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565   

ณ  โรงแรมฟอร์จูน โคราช  อ าเภอนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
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ภาพกิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ทึ่ 9 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
      
    
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
  
 
 
 
 
 

      
    
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 

โครงการรณรงค์สนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยและลดอุบตัิเหตุทางท้องถนน  
(อาสาจราจรและสถานศึกษาปลอดภยัสวมหมวกกันน็อก 100%) วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2565        

ณ โรงเรยีนคลองไผ่วิทยา อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

โครงการฝึกอบรมเรียนรู้อัคคีภัยและซอ้มอพยพหนีไฟในภาวะฉุกเฉินโรงเรียน 
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา     

ระหว่างวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ ถึง วนัพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565    
ณ โรงแรมเขาใหญ่คีรีธารทิพย์ รีสอรท์ อ าเภอปากช่อง จงัหวัดนครราชสีมา   
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ยุทธศาสตร์ทึ่ 9 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
      
    
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
    
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 

โครงการรณรงค์สนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยและลดอุบตัิเหตุทางท้องถนน 
(จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่) ระหว่างวันที ่29 ธันวาคม 2564 ถงึ วันที่ 4 มกราคม 2565  

ณ  สถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอโชคชยั และจดุบริการประชาชนบริเวณแยกโชคชัย  
อ าเภอโชคชัย จังหวดันครราชสีมา   

โครงการอบรมเพิ่มทักษะการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่อาสาสมัครและผู้ประสบภยัพิบตัิ            
 “อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง”  

ระหว่างวันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2565  
ณ โรงแรมโกลเด้นแลนด์ รีสอร์ท อ าเภอโชคชัย จงัหวัดนครราชสีมา    
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ยุทธศาสตร์ที่ 10  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      
    
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
    
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 

โครงการ “รณรงค์สร้างจิตส านึกการคัดแยกขยะในโรงเรียนสงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา เพ่ือเป็นต้นแบบโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)”  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   วันจันทร์ท่ี 30 พฤษภาคม 2565 
ณ ห้องประชุมรว่มใจ ส านักช่าง ต าบลมะเริง อ าเภอเมอืงนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา 

โครงการส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมอืกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน 
ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและป่าไม้ใหม้ี 

ความอุดมสมบูรณ ์เรื่อง เสริมสร้างความรู้และการพัฒนาน้ าบาดาล รุ่นที่ 1 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565  
ณ โรงแรมสตาร์เวลลบ์าหลี อ าเภอเมอืงนครราชสีมา จงัหวัดนครราชสีมา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 10  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      
    
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
    
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 

โครงการจัดการของเสียอันตรายจากชมุชน จังหวัดนครราชสีมา ตามนโยบาย  
“จังหวัดสะอาด โคราชไร้ขยะ” ประจ าปี 2564 (คร้ังท่ี 1) วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 

ณ จุดรวบรวมของเสียอันตราย บริเวณลานหน้าท่ีว่าการอ าเภอพิมาย  
อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

 

โครงการจัดการของเสียอันตรายจากชมุชน จังหวัดนครราชสีมา 
ตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด โคราชไร้ขยะ” ประจ าปี 2564 (คร้ังท่ี 1) 

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ จุดรวบรวมของเสียอันตราย  
บริเวณลานหน้าสหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 10  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      
    
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
    
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 

โครงการอบรมสัมมนาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหาร
จัดการและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปี พ.ศ. 2565  รุ่นที่ 1  

วันจันทร์ที่ 4 - วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมรายาแกรนด์  
ถนนสืบศิริ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

      โครงการส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชนในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ า ล าคลอง

และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เรื่อง เสริมสร้างความรู้และการพัฒนาน้ าบาดาล รุ่นที่ 2 ในวันที่ 
20 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมสตาร์เวลล์บาหลี อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
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ภาคผนวก 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระบบ e-plan) 
******************************************* 

              ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหาร
ท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชน      
ในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย  
              ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบจ.นครราชสีมา จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่ น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 
ก. วิสัยทัศน์  
            "การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน การบริหารคุ้มค่า เศรษฐกิจก้าวหน้า คุณภาพชีวิตดี กีฬาสู่สากล 
ประชาชนมีส่วนร่วม" 
ข. พันธกิจ                         
 พัฒนาการศึกษา บริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล พัฒนารายได้ของประชาชน พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ พัฒนาท้องถิ่นตามแนวพระราชด าริ พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนากีฬา ส่งเสริม
การท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนางานด้าน
การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 
 
 
 



456 

 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
ง. การวางแผน 
            องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริง
ของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
            องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)       
โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การสานต่อ
แนวทางพระราชด าร ิ

36 94,738,300.00 39 136,144,410.00 111 212,068,420.00 128 222,840,020.00 87 204,219,495.00 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันา
การศึกษา 

323 635,157,881.91 464 935,770,414.00 300 613,712,966.00 371 688,083,321.00 405 714,980,761.68 

3. ยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร 4 4,500,000.00 4 4,500,000.00 5 15,000,000.00 19 111,040,710.00 25 103,613,710.00 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันา
สังคม 

35 80,678,070.00 52 105,731,560.00 75 154,129,810.00 78 154,618,310.00 101 165,490,015.00 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

26 425,624,430.00 27 450,021,875.80 34 91,864,860.00 37 96,188,790.40 52 103,224,020.40 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน 

724 3,543,787,761.00 782 3,251,640,103.00 1,714 6,186,172,614.00 2,174 9,643,488,255.98 1,922 7,601,289,611.98 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

34 91,818,720.00 28 84,500,000.00 30 91,123,000.00 27 73,000,000.00 28 74,335,600.00 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิาร
จัดการบ้านเมอืงที่ด ี

64 231,162,360.00 125 248,843,180.00 69 324,355,453.00 68 315,135,533.00 60 40,352,700.00 

9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยส์ิน 

2 14,200,000.00 5 16,540,040.00 64 46,316,840.00 6 26,540,040.00 7 50,515,200.00 

10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

13 18,550,000.00 16 22,926,275.00 18 28,598,000.00 19 29,097,945.00 21 23,753,000.00 

รวม 1,263 5,140,217,522.91 1,542 5,256,617,857.80 2,420 7,763,341,963.00 2,927 11,360,032,925.38 2,708 9,081,774,114.06 

 ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan)  
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   จ. การจัดท างบประมาณ 

            ผู้บริหารอบจ.นครราชสีมา ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมโีครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 
448 โครงการ งบประมาณ 801,368,668 บาท สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์ ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

1.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 17 10,835,270.00 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 88 320,093,080.00 

3. ยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร 4 2,739,560.00 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 44 43,913,460.00 
5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 19 13,953,635.00 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 235 373,307,000.00 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

13 7,000,816.32 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 13 9,725,188.00 
9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

4 13,447,659.00 

10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

11 6,353,000.00 

รวม 448 801,368,668.32 
 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan) ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565 
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 
 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนงบประมาณตามข้อบัญญัติ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 

 

 

0 50 100 150 200 250

1.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

3. ยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม…

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

จ ำนวนโครงกำร

โครงการ

0.00 100,000,000.00 200,000,000.00 300,000,000.00 400,000,000.00

1.ยุทธศาสตร์การสานตอ่แนวทางพระราชด าริ

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศกึษา

3. ยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ว ศาสนา-วัฒนธรรม…

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี

9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรกัษท์รัพยากรธรรมชาติ และ…

งบประมาณตามข้อบัญญัติ

งบประมาณตามข้อบญัญตัิ



459 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
            องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 302 โครงการ จ านวนเงิน 555,768,600.94 บาท        
มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 222 โครงการ จ านวนเงิน 390,948,997 ล้านบาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ 

การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทาง
พระราชด าร ิ

9 6,828,504.00 5 4,872,504.00 

2. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการศึกษา 75 307,511,732.10 72 303,925,327.10 

3. ยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร 4 1,864,728.00 4 1,766,728.00 

4. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคม 29 20,837,352.20 29 20,837,352.20 

5.ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณสุข 10 8,000,935.00 10 8,000,935.00 

6. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

152 192,669,273.94 80 38,776,000.00 

7. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี 
และกีฬา 

6 6,435,615.00 6 4,616,715.00 

8. ยุทธศาสตรด์้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

9 5,569,087.50 8 2,569,087.50 

9. ยุทธศาสตรด์้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

3 3,426,908.20 3 3,426,908.20 

10. ยุทธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม 

5 2,624,465.00 5 2,157,440.00 

รวม 302 555,768,600.94 222 390,948,997.00 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2565 
อบจ.นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา  

ยุทธศาสตร ์
แผนการด าเนินการ 

ทั้งหมด 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การสานต่อ
แนวทางพระราชด าริ 

87 204,219,495.00 17 10,835,270.00 9 6,828,504.00 5 4,872,504.00 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
การศึกษา 

405 714,980,761.68 88 320,093,080.00 75 307,511,732.10 72 303,925,327.10 

3. ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
เกษตร 

25 103,613,710.00 4 2,739,560.00 4 1,864,728.00 4 1,766,728.00 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สังคม 

101 165,490,015.00 44 43,913,460.00 29 20,837,352.20 29 20,837,352.20 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

52 103,224,020.40 19 13,953,635.00 10 8,000,935.00 10 8,000,935.00 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

1,922 7,601,289,611.98 235 373,307,000.00 152 192,669,273.94 80 38,776,000.00 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

28 74,335,600.00 13 7,000,816.32 6 6,435,615.00 6 4,616,715.00 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

60 40,352,700.00 13 9,725,188.00 9 5,569,087.50 8 2,569,087.50 

9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษา
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

7 50,515,200.00 4 13,447,659.00 3 3,426,908.20 3 3,426,908.20 

10. ยุทธศาสตร์ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

21 23,753,000.00 11 6,353,000.00 5 2,624,465.00 5 2,157,440.00 

รวม 2,708 9,081,774,114.06 448 801,368,668.32 302 555,768,600.94 222 390,948,997.00 

ที่มา :ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)  

ช. ผลการด าเนินงาน 
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2565    
ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน       
ในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่
ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น 
แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการ
ด าเนินงาน ด้านอื่นๆ 
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ซ. คณะกรรมการ 
   คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

1. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทุกคน 
3. นายโกวิทย์  เลาวัณย์ศิริ  ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
4. นายวิสูตร เจริญสันธิ ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายชวาล พัฒนก าชัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ดร.บุษยา วงษ์ชวลิตกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. ร.ต.สุรศักดิ์ พลปัถพี  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายวีระชัย ศรีโอษฐ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา   ผู้แทนภาคราชการ 
10. เกษตรจังหวัดนครราชสีมา  ผู้แทนภาคราชการ 
11. หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ผู้แทนภาคราชการ 
12. นายวุฒิพร  ฟักกระโทก  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 
13. พ.ต.ท.ทองพูน  ศรีสูงเนิน  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 
14. นางสาววิลัยวัลย์  ธงสันเทียะ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 
15. นางอรุณ อ่อนประทุม  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 
16. นายสนั่น  วิมลญาณ   ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 
17. นายเฉลิมพร  หนูแก้ว  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 
18. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
19. ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

1. นายชัยยงค์  ฮมภิรมย์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. นายสถาพร  โชติกลาง  ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
3. นายซ้าย  ผลกระโทก  ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
4. นายเลิศชัย  ธนประศาสน์  ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
5. นายประถม  กลิ่นศรีสุข  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นางสาวศิริพร  ประสงค์ทรัพย์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 
7. นายสมพงศ์  พิมพ์กลาง  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 
8. เสมียนตราจังหวัดนครราชสีมา ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
9. หัวหน้าส านักงานจังหวัดนครราชสีมา  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
10. นางบุญสุดา แก้วกระจาย  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
11. นางรังสิยา  นุทกิจ  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
12. นายชัยเกียรติ  เกษรบัวทอง ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
13. นางสาวเจนจิรา สุค าภา  หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล  
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   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
3. หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
4. ผู้อ านวยการส านักคลัง 
5. ผู้อ านวยการส านักช่าง 
6. ผู้อ านวยการส านักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
7. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 
8. เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
9. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
10. ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
11. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
12. นายจรูญ  วังงาม  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 
13. นายวัชรินทร์ พัดเกาะ  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 
14. นายสมเกียรติ  กังศรานนท์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 
15. ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
16. หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

            ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์
จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบจ.นครราชสีมาทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 

            จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน             

                                     ประกาศ ณ วันที่  23  ธันวาคม  พ.ศ.  2565 
 

                                                                                                                                                                                        
                                                             (นางยลดา  หวังศุภกิจโกศล) 
                                                  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
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                    ค าสัง่องค์การบริหารส่วนจงัหวัดนครราชสีมา 
ที่   1150/2562 

เร่ือง  แตง่ตัง้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดนครราชสีมา 
************************* 

 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28 และข้อ 29 จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย 

1. นายบัวพันธ ์   จันค าวงษ์     กรรมการ 
           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

2. นายสมพร      จินตนามณีรัตน์      กรรมการ 
           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

3. นายเลิศชัย     ธนประศาสน ์     กรรมการ 
           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

4. นางสาวศิริพร  ประสงค์ทรัพย ์     กรรมการ 
           ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 

5. นายสมพงศ์      พิมพ์กลาง     กรรมการ 
           ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 

6. หัวหนา้ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจงัหวัดนครราชสีมา กรรมการ 
           หัวหน้าส่วนราชการบริหารที่คัดเลือกกันเอง 

7. ผู้อ านวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต    กรรมการ 
           หัวหน้าส่วนราชการบริหารที่คัดเลือกกันเอง  

8. นายชัยยงค์  ฮมภิรมย ์     กรรมการ 
           ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารคัดเลือก 

9. นายประถม  กลิน่ศรีสุข     กรรมการ 
          ผู้ทรงคณุวุฒิที่ผู้บริหารคัดเลือก 

10. เสมยีนตราจังหวัดนครราชสีมา    กรรมการ 
          ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

11. หัวหนา้ส านักงานจงัหวัดนครราชสีมา    กรรมการ 
           ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจงัหวัด
นครราชสีมา   มีอ านาจหนา้ที่ ดังนี ้

      1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
      2. ด าเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
      3. รายงานและเสนอความเหน็  ซึง่ไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่

ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวัดนครราชสีมาเสนอ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดนครราชสีมา และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในท่ีเปดิเผยภายในสิบหา้วัน 
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดงักลา่ว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง ภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี   

4. แต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพื่อช่วยปฏบิัติงานตามที่เห็นสมควร 

 ทั้งนี้  ตั้งแตบ่ัดนี้เปน็ต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่  15  มนีาคม  พ.ศ. 2562 

   

ร้อยตรีหญิง            
                                                                          (ระนองรักษ์  สุวรรณฉวี) 
     นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
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ค าสัง่องค์การบริหารส่วนจงัหวัดนครราชสีมา 
ที่   1473/2562 

เรื่อง  แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

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

     ตามท่ี ได้มีค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสมีา ที่ 1150/2562 ลงวันที่ 15 มีนาคม 
2562 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาไปแล้ว 
นั้น 

    เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 28 และมติการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2562 เมื่อ
วันที่  28  มีนาคม 2562 จึงแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 
 1. นายชัยยงค์      ฮมภิรมย์                  ประธานกรรมการ 
 2. นายประถม     กลิ่นศรีสุข                  กรรมการและเลขานุการ 
 3. ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ                   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 4. หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ทั้งนี้  ตั้งแตบ่ัดนี้เปน็ต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่  1   เมษายน  พ.ศ. 2562 

     

ร้อยตรีหญิง          
                                                                          (ระนองรักษ์  สุวรรณฉวี) 
     นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
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ค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ที่   922/2564 

เรื่อง  แก้ไขค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
************************** 

  ตามค าสั่ งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่  1150/2562  เรื่อง แต่งตั้ ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 15  มีนาคม  
2562  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ  28  และข้อ 29  

เนื่องจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พ้นจากต าแหน่ง ดังนั้น เพ่ือให้ 
การด าเนินการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบฯ  จึงแก้ไขค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่ 1150/2562  ดังกล่าว โดยแก้ไข
กรรมการเฉพาะล าดับที่ 1 – 3  ดังนี้  
  1.  นายสถาพร โชติกลาง    กรรมการ        

     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ าเภอโนนสูง เขต 1 
2.  นายซ้าย   ผลกระโทก    กรรมการ        
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาอ าเภอโชคชัย 
3.  นายเลิศชัย   ธนประศาสน์    กรรมการ  
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาอ าเภอสีคิ้ว เขต 2       
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง   มีอ านาจหน้าที่   เป็นไปตามค าสั่งองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดนครราชสีมา ที่ 1150/2562  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 15  มีนาคม  2562 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
     สั่ง  ณ  วันที่  25  เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2564 

                                                                            
                (นางยลดา  หวังศุภกิจโกศล) 
      นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
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เอกสารอ้างอิง 
• รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม  ศรีสะอาด “การวิจัยเบื้องต้น” ฉบับปรับปรุงใหม่ พิมพ์ครั้งท่ี 8, 

ตุลาคม 2553   

• แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ฉบับทบทวน 
เล่ม 1-2 

• ศาสตราจารย์ ดร.สิน  พันธุ์พินิจ “เทคนิคการวางแผนและประเมินผลโครงการ.” มิถุนายน 2555 

• กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ “คู่มือการติดตามและ
ประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติของ อปท.” 2548 

• ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี 25 กันยายน 2561 

• หนั งสื อ ด่วน ท่ีสุ ด ท่ี  นม  0023 .3/24334 ลงวัน ท่ี  5  กรกฎาคม 2559 เรื่ อง ระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

• ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559         
ลงวันท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

• หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

• หนังสือ ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

• ค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่ 1150/2562 เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2562 

• ค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่ 1473/2562 เรื่อง แต่งต้ังประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันท่ี 1 เมษายน 2562 

• หนังสือ ท่ี มท. 0810.3/ว6086 ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ 
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คณะที่ปรึกษา 
 1. ดร.ยลดา    หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 2. นายนรเสฎฐ์    ศิริโรจนกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

3. นายสมเกียรติ  ตันดิลกตระกูล  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
4. นายวีระชาติ    ทุ่งไผ่แหลม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

 5. นายกมลศักดิ์  เกษเมธีการุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 6. นายวุฒิชัย     วงศ์ปัญโญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 7. นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 8. นายตวงสิทธิ์  อภิชัยบุคคล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
คณะกรรมการและผู้จัดท า 
 1. นายชัยยงค์   ฮมภิรมย์           ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารคัดเลือก               ประธานกรรมการ 

2. นายซ้าย  ผลกระโทก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  กรรมการ 
3. นายสถาพร  โชติกลาง            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  กรรมการ   
4. นายเลิศชัย   ธนประศาสน์       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  กรรมการ   
5. นางสาวศิริพร   ประสงค์ทรัพย ์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ 
6. นายสมพงศ์      พิมพ์กลาง      ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ 
7. นางสาวพรทิพย์  จ๋าพิมาย        ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ 
8. นายกิตติศักด์    ธีระวัฒนา      ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ            
9. นายรังสิยา      นุทกิจ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  กรรมการ 
10. นางบุญสุดา แก้วกระจาย หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรรมการ 
11. นายประถม    กลิ่นศรีสุข       ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารคัดเลือก  กรรมการ 
  และเลขานุการ                         
12. นายชัยเกียรติ  เกษรบัวทอง ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
13. นางสาวเจนจิรา    สุค าภา หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล       ผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นางสาวภัคนันท์ ศรีช านาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
15. นายนิพิฐพนธ์  มหัทธนบุญนพ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
16. นางอัญชลี  หมอกเทพ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
17. นายกิตติพิชญ์  ดุงโคกกรวด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
18. นางสาววิลาวัณย์    รักธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
19. นางสาววรรณิกา  ศรีชาค า เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
20. นางสาวพัชมน  เจริญสุข ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
21. นายกฤษดา   กันตยาสกุล      พนักงานจ้างทั่วไป 
22. เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณทุกท่าน




