ก

คำนำ
เทศบาลนครนครราชสีมา ได้จัดทาแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสี มา (พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๖๕) เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารและการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชนผู้ที่รับบริการในเขตพื้นที่ของเขตเทศบาลนครนครราชสีมาอย่างมากที่สุด โดยแผน
ดั ง กล่ า วได้ ด าเนิ น การมาแล้ ว เป็ น ระยะเวลา 4 ปี ง บประมาณ ได้ แ ก่ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ 2564 ตามลาดับ ในรูปของโครงการ
ตามแผนการดาเนินงานรายปีที่เน้นการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้รับบริการ
เป็นสาคัญ และในการดาเนินการตามแผนในปีต่อไปมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่เทศบาลฯ จะต้องทราบข้อมูล
การดาเนินการตามแผนในช่วงที่ผ่านมา เพื่อการทบทวนและการตัดสินใจเพื่อการแก้ไขจุดอ่อน เสริมจุด
แข็ง ในการบริหารแผนงาน โครงการ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ที่ดีให้แก่ประชาชนที่พักอาศัยและรวมถึงผู้รับบริการจากเทศบาลนครนครราชสีมามากยิ่งขึ้น
การประเมิน ผลในครั้ งนี้ ได้ ประเมินเพื่อให้ ได้คาตอบส าคัญอย่างน้อยใน ๓ เรื่อง ได้แก่
(๑) มีความก้าวหน้าในการนาแผนงาน/โครงการที่กาหนดไว้ในรอบปีที่ผ่านมา ของแผนพัฒนาเทศบาล
นครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ไปสู่การปฏิบัติมากน้อยเพียงใด (๒) การรับรู้และการตอบรับใน
ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาในรอบสี่ปีแรกของแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสี มา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เป็นอย่างไร และ (๓) ความส าเร็จของแผนงาน/โครงการ ตาม
แผนการดาเนินงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 และความสาเร็จในการ
ด าเนิ น การตามกิ จ กรรมโครงการในแผนการด าเนิ น งานของเทศบาลนครนครราชสี ม า ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นอย่างไร
ทั้งนี้ เทศบาลนครนครราชสีมาจะได้นาข้อมูลผลการประเมินในแต่ละประเด็นดังที่ได้กล่าว
ไปแล้วข้างต้น ไปใช้ประกอบการพัฒนากระบวนงานและการวางแผนการดาเนินงานในช่วงหนึ่งปีที่เหลือ
ของแผนต่อไป และนอกเหนือจากนี้ เทศบาลนครนครราชสีมา ยังหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลที่ได้จากการ
ประเมินผลครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสื่อสารให้แก่ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลนคร
นครราชสี ม า ได้ รั บ ทราบและเกิ ด ความเข้ า ใจในความมุ่ ง มั่ น และความพยายามของเทศบาลนคร
นครราชสีมา และมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมืออันดียิ่งดังเช่นที่ผ่านมาจากทุกภาคส่วน อันจะนาไปสู่ความ
ร่วมพัฒนาและการขับเคลื่ อนกลยุ ทธ์ที่กาหนดไว้ พร้อมทั้งเกิดกระบวนการมีส่ว นร่วมในการพัฒ นา
ปรั บ ปรุ งโครงการส าหรั บ ปี ต่อไป อัน เกิดประโยชน์สู งสุ ดของประชาชนผู้ รับบริ การในเขตพื้น ที่ ข อง
เทศบาลนครนคราชสีมาต่อไป
เทศบาลนครนครราชสีมา

ข

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
สารบัญตาราง
บทสรุปผู้บริหาร

ก
ข
ง
ซ

ส่วนที่ ๑

บทนา
๑. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมิน

๑
2
1
2
2
2

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล
๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น
๑.๓ ผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดําเนินงาน
๑.๕ ปัญหา อุปสรรคการดําเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข
๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
๒.๑ การติดตามและประเมินยุทธศาสตร์
๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ
๒.๓ กรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผล
๒.๔ กําหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
๒.5 แบบสําหรับการติดตามประเมินผล

3
3
3
5
19
23
25
28
28
28
29
30
32

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์
๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
๑.๓ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
๑.๔ ยุทธศาสตร์

45
45
45
49
58
60

ค

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
60

ส่วนที่ 3 (ต่อ) ๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ
2.2 การสรุปสภาวการณ์การพัฒนา
2.3 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๒.4 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
๒.๕ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์
3.2 ความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
3.3 แผนการดาเนินงาน
4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพของแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ของแผนการดําเนินงานเทศบาล
นครนครราชสีมา
4.3 แผนการดาเนินงาน
ส่วนที่ ๔
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

110
111

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
๑.๑ ความสําเร็จของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
๑.๓ ความสําเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย
๑.๔ ความสําเร็จการพัฒนาตามโครงการ
๑.๕ ผลสําเร็จที่วัดได้
2. ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
๒.๑ ผลกระทบนําไปสู่อนาคต
๒.๒ ข้อสังเกต
๒.๓ ข้อเสนอแนะ
๒.๔ ผลจากการพัฒนา
๒.๕ ผลสรุปภาพรวม

111
112
113
114
114
115
116
116
117
117
118
119

คําสั่งเทศบาลนครนครราชสีมา
แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่นํามาวิเคราะห์

122
127
130

ภาคผนวก
ก
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62
65
70
73
75
77
77
82
86
85
86
93

ง

สารบัญตาราง
ตารางที่
2.1
2.2
3.1
3.2

3.3
3.4
3.5
3.6

3.7

3.8

หน้า
แสดงข้อมูลจำนวนโครงกำรและสภำวะกำรควำมสำเร็จในกำรดำเนิน
โครงกำรในช่วง ปีงบประมำณ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖3)
แสดงข้อมูลกำรเปรียบเทียบผลของกำรตอบรับในกำรพัฒนำตำมเป้ำประสงค์
ตำมแผนพัฒนำเทศบำลนครนครรำชสีมำ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ที่กำหนดไว้
ระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
แสดงข้อมูลจำนวนโครงกำรและสภำวะกำรณ์ควำมสำเร็จในกำรดำเนิน
โครงกำรในช่ ว ง ปี ง บประมำณ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖4) จ ำแนกตำม
สถำนะกำรดำเนินงำน ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2564
แสดงข้อมูลกำรเปรียบเทียบผลของกำรตอบรับในกำรพัฒนำตำมเป้ำประสงค์
ตำมแผนพัฒนำเทศบำลนครนครรำชสีมำ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ที่กำหนดไว้
ระหว่ ำงปี งบประมำณ พ.ศ. 2562 ปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 และ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
แสดงข้อมูล ระดับ ของควำมรับรู้ในผลกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ
เทศบำลนครนครรำชสีมำในรอบสี่ปีที่ผ่ำนมำ ของแผนพัฒนำเทศบำล
นครนครรำชสีมำ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
แสดงข้ อ มู ล เปรี ย บเที ยบระดั บของกำรตอบรั บ ในผลกำรด ำเนิ นงำน
ตำมแผนพัฒนำเทศบำลนครนครรำชสีมำ ในรอบสี่ปีที่ผ่ำนมำของแผนพัฒนำ
เทศบำลนครนครรำชสีมำ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
แสดงข้ อ มู ล ระดั บ ควำมก้ ำ วหน้ ำ ในกำรน ำแผนพั ฒ นำเทศบำลนคร
นครรำชสีมำ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ไปสู่กำรปฏิบัติ ในปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ จำแนกตำมปีงบประมำณ
แสดงข้อมูลระดับควำมสำเร็จในกำรดำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรในแผนกำร
ด ำเนิ นงำนของเทศบำลนครนครรำชสี มำ เมื่ อเที ยบระหว่ ำงผลงำนกั บ
เป้ ำ หมำยโครงกำรในรอบสี่ ปี ที่ ผ่ ำนมำของแผนพั ฒ นำเทศบำลนคร
นครรำชสีมำ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖4) จำแนกตำมปีงบประมำณ
แสดงข้อมูล กำรประเมินเฉพำะโครงกำรที่ได้ดำเนินกำรแล้ วเสร็จ เมื่ อ
เที ย บระหว่ ำ งผลงำนกั บ เป้ ำ หมำยโครงกำรในรอบสี่ ปี ที่ ผ่ ำ นมำของ
แผนพัฒนำเทศบำลนครนครรำชสีมำ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖4) จำแนกตำม
ปีงบประมำณ และยุทธศำสตร์
แสดงข้ อ มู ล ค่ ำ เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมำตรฐำนควำมพึ ง พอใจของ
ผู้รับบริกำรเทศบำลนครนครรำชสีมำ
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สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15

3.16

3.17
3.18
3.19
3.20
3.21

หน้า
แสดงข้อมูลข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
แสดงข้ อ มู ล ระดั บ ควำมก้ ำ วหน้ ำ ในกำรน ำแผนพั ฒ นำเทศบำลนคร
นครรำชสีมำ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ไปสู่กำรปฏิบัติ ในปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๔
แสดงข้อมูลจำนวนโครงกำรและสถำนะควำมสำเร็จในกำรนำโครงกำรตำม
แผนพัฒนำเทศบำลนครนครรำชสีมำ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) ไปสู่กำรปฏิบัติ
จำแนกตำมสถำนะกำรดำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
แสดงข้ อ มู ล ระดั บ ควำมก้ ำ วหน้ ำ ในกำรน ำโครงกำรตำมแผนพั ฒ นำ
เทศบำลนครนครรำชสี มำ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) ไปสู่ กำรปฏิบัติ ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 จำแนกตำมยุทธศำสตร์
แสดงข้ อมู ล ระดั บ ควำมส ำเร็ จในกำรด ำเนิ นกิ จกรรมตำมโครงกำรใน
แผนกำรดำเนินงำนเทศบำลนครนครรำชสีมำ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จำแนกตำมยุทธศำสตร์
แสดงข้อมูลสถำนะโครงกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
แสดงข้อมูลระดับควำมสำเร็จเฉพำะโครงกำรที่ได้ดำเนินกำรแล้ว เสร็จ
เมื่อเทียบระหว่ำงผลงำนกับเป้ำหมำยโครงกำรของแผนพัฒนำเทศบำล
นครนครรำชสีมำ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) ไปสู่กำรปฏิบัติ ปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖4
แสดงข้อมูลระดับคะแนนของประชำกรตัวอย่ำง ในผลกำรดำเนินงำนตำม
ยุทธศำสตร์ และกลยุทธ์ในแผนพัฒนำเทศบำลนครนครรำชสี มำในรอบสี่ ปี
ที่ ผ่ ำนมำของแผนพั ฒนำเทศบำลนครนครรำชสี มำ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕65)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
แสดงข้อมูลแผนกำรดำเนินงำนกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ
แสดงข้อมูลของพนักงำนเทศบำลนครนครรำชสีมำ
แสดงข้อมูลทั่วไป ของประชำชนที่พักอำศัยอยู่ในเทศบำลนครนครรำชสีมำ
แสดงข้อมูลผลประเมินกำรตอบรับควำมสำเร็จที่กำหนดในเป้ำประสงค์
หลั กของแผนพั ฒนำเทศบำลนครนครรำชสี มำ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ช่วงปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
แสดงข้อมูลระดับคะแนนของประชำกรตัวอย่ำง ในผลกำรดำเนินงำน
ตำมยุทธศำสตร์ ในแผนพัฒนำเทศบำลนครนครรำชสีมำในรอบสี่ปีที่ผ่ำน
มำของแผนพั ฒ นำเทศบำลนครนครรำชสี ม ำ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕65)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
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ตารางที่
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แสดงข้อมูล ระดับ ของควำมรับรู้ในผลกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ
เทศบำลนครนครรำชสีมำ ในรอบสี่ปีที่ผ่ำนมำของแผนพัฒนำเทศบำล
นครนครรำชสีมำ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
แสดงข้อมูลของกำรตอบรับของประชำกรตัวอย่ำง (พนักงำนเทศบำลนคร
นครรำชสี มำ) ในผลกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจและตำมเป้ำประสงค์ใน
แผนพัฒนำเทศบำลนครนครรำชสีมำในรอบสี่ปีที่ผ่ำนมำของแผนพัฒนำ
เทศบำลนครนครรำชสี มำ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำร
ยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรอย่ำงครอบคลุมและทั่วถึง
แสดงข้ อ มู ล ระดั บ ของกำรตอบรั บ ของประชำกรตั ว อย่ ำ ง ในผลกำร
ดำเนินงำนตำมภำรกิจและตำมเป้ำประสงค์ในแผนพัฒนำเทศบำลนคร
นครรำชสี ม ำในรอบสี่ ปี ที่ ผ่ ำ นมำ ของแผนพั ฒ นำเทศบำลนคร
นครรำชสีมำ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
แสดงข้ อมู ลของกลุ่ มตั วอย่ ำงที่ มำใช้ บริ กำรของเทศบำลนครนครรำชสี มำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4
แสดงข้อมูล ของประชำชนที่ตอบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่ อ กำร
ก่ อ สร้ ำ ง ปรั บ ปรุ ง และซ่ อ มแซมสิ่ ง ปลู ก สร้ ำ ง ของเทศบำลนคร
นครรำชสีมำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4
แสดงข้อมูล ของประชำชนที่ตอบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่ อ กำร
ก่ อ สร้ ำ ง ปรั บ ปรุ ง และซ่ อ มแซมถนน ของเทศบำลนครนครรำชสี มำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4
แสดงข้อมูลของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรดำเนินงำน/โครงกำร อื่นๆ
ของเทศบำลนคร นครรำชสีมำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4
แสดงข้อมูลค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
เทศบำลนครนครรำชสีมำ
แสดงข้อมูลข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
แสดงข้อมูลค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนควำมพึงพอใจของผู้ที่เข้ำรับ
บริกำรของเทศบำลนครนครรำชสีมำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4
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สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
3.32
3.33
3.34
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3.36

แสดงข้อมูลค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนควำมพึงพอใจของผู้ที่มี
ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ต่อ กำรก่ อสร้ำ ง ปรับปรุง และซ่อมแซมสิ่ ง ปลู ก สร้ ำ ง
(ที่ไม่ใช่ถนน) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4
แสดงข้อมูลค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนควำมพึงพอใจของผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรก่อสร้ำง ปรับปรุง และซ่อมแซมถนน ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4
แสดงข้อมูลค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนควำมพึงพอใจของผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงกำรอื่น ๆ (กรณีของโครงกำรที่ไม่ใช่กำรก่อสร้ำง/
ซ่อมแซม สิ่งปลูกสร้ำงและถนน) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4
แสดงข้ อ มู ล ข้ อ คิ ด เห็ น /ข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม ประจ ำปี ง บประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖4
แผนกำรดำเนินงำนกำรวิเครำะห์เชิงคุณภำพ

หน้า
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ซ

บทสรุปผู้บริหาร
วัตถุประสงค์ของการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
และแผนการดาเนินงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 มีจานวน ๖ ข้อ ได้แก่
(๑) เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการนาแผนงาน/โครงการที่กาหนดไว้ในรอบสามปีที่ผ่านมาของแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครราชสีมาไปสู่การปฏิบัติ (๒) เพื่อประเมินความรับรู้และการตอบรับในผลการดาเนินงานตาม
แผนพั ฒ นาเทศบาลนครนครราชสี ม าในรอบสามปี ที่ ผ่ า นมาของแผนพั ฒ นาเทศบาลนครนครราชสี ม า
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) (๓) เพื่อประเมินผลความสาเร็จของแผนงาน/โครงการ ตามแผนการดาเนินงานเทศบาล
นครนครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๔) เพื่อประเมินความต้องการ/ความจาเป็นสาหรับการ
วางแผนและการด าเนิ น งานในระยะต่ อ ไป (๕) เพื่ อ วิ เ คราะห์ ค วามเชื่ อ มโยงของยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
และแผนงานโครงการในภาพรวม และ (๖) เพื่อให้ได้ข้อมูลสาหรับนาไปใช้ปรับปรุงการดาเนินงานของเทศบาล
นครนครราชสี ม า ในการปฏิ บั ติ ง านให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล โดยผลของการประเมิ น
ในวัตถุประสงค์ข้อ ๑ - ข้อ ๕ เป็นดังนี้
(๑) ความก้ า วหน้ า ในการน าแผนงาน/โครงการที่ ก าหนดไว้ ใ นรอบสี่ ปี ที่ ผ่ า นมาของ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาไปสู่การปฏิบัติ โดยผลการประเมินในสี่ปีแรกของแผน พบว่า อยู่ในเกณฑ์
ระดับดี และเมื่อพิจารณาเป็นรายปีงบประมาณ พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีคะแนนการประเมิน เท่ากับ 5 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีคะแนนเท่ากับ 2.49 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับน้อย ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศไทย
ประสบปั ญ หาการแพร่ ระบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนาสายพั น ธุ์ ใ หม่ ( Covid-19) และโครงการ
ของเทศบาลนคนครราชสีมาในหลายโครงการได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจนต้องมีการชะลอ และ/หรือยกเลิก
ในหลายโครงการ
และเมื่ อพิ จารณาความส าเร็ จของโครงการในกรณี ที่ ได้ ด าเนิ นการแล้ วเสร็ จในช่ วงสี่ ปี แรก
ของแผน พบว่า โครงการที่ดาเนิ นการแล้ วเสร็จแทบทั้งหมดจะมีผลการดาเนินงานได้ ใกล้ เคียงกับเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้ โดยมีคะแนนประเมินในแต่ละยุ ทธศาสตร์และในแต่ละปีงบประมาณจะอยู่ในช่วง 4.80 – 5.00
คะแนน
(๒) ความรับรู้และการตอบรับในผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
ในรอบสี่ปีทผี่ ่านมาของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
โดยในส่วนของการรับรู้ในการมุ่งดาเนินการตามเป้าประสงค์หลักของแผน และตามกลยุทธ์
ในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดได้มีความรับรู้ในสิ่งที่เทศบาลนครนครราชสีมา
ได้มุ่งดาเนินการ แต่สาหรับการตอบรับในผลงานจากการดาเนินการให้บรรลุเป้าประสงค์หลักและกลยุทธ์ในแต่
ละยุทธศาสตร์ พบว่า จากจานวน 5 เป้าประสงค์หลั ก มีการตอบรับในผลการพัฒนาการลดลง อยู่ในเกณฑ์
ระดับปานกลาง จานวน 4 เป้าประสงค์หลัก ได้แก่ เป้าประสงค์ที่ 1 มีความเชื่อมั่นต่อการจัดให้บริการของ
เทศบาลนครนครราชสีมา เป้าประสงค์ที่ 2 เข้าถึงแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ฯ เป้าประสงค์ที่ 3
ครอบครัวมีความอบอุ่น และเป้าประสงค์ที่ 4 ปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมลดลง และเป้าประสงค์ที่ 5 รายได้
ของครอบครัวเพิ่มมากขึ้น มีการตอบรับในผลการพัฒนาการเท่าเดิม และอยู่ในเกณฑ์ระดับน้อย ซึ่งจากสถานการณ์
แพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรน่ า สายพั น ธุ์ ใ หม่ (Covid-1๙) ที่ มี ก ารระบาดรุ น แรงอี ก ครั้ ง ในระลอก
ที่ 3 อีกทั้งการประกาศมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล และของจังหวัด ที่ส่งผลกระทบต่ออาชีพของประชาชน

ฌ
ในพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมาเป็นอย่างมาก จึงอาจส่งผลต่อรายได้ระดับครัวเรือนที่ลดลงเป็นอย่างมาก
และในส่วนของการตอบรับในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของแต่ละยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีผลการตอบ
รับในระดับปานกลางทั้ง 4 กลยุทธ์ และเมื่อนาไปเปรียบเทียบกับผลประเมินในปีที่ผ่านมา พบว่า มีระดับการ
ตอบรับที่ลดลงในทุกกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีผลการตอบรับในระดับน้อยมากทั้ง 4 กลยุทธ์ และเมื่อนาไป
เปรียบเทียบกับผลประเมินในปีที่ผ่านมา พบว่า มีระดับการตอบรับที่ลดลง ซึ่งมีข้อสังเกตว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covic-1๙) มากที่สุด ในหลาย
โครงการต้ องมีการชะลอและ/หรื อยกเลิ ก ดังนั้น จึงอาจมีผลกระทบต่อการตอบรับในปัจจุบันเป็นอย่างมาก
ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีผลการตอบรับในระดับน้อยมาก ทั้ง 4 กลยุทธ์ และเมื่อนาไปเปรียบเทียบกับผลประเมินใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา พบว่า มีระดับการตอบรับที่ลดลงในทุกกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ที่ 4 มีผลการตอบรับ
อยู่ในระดับน้อยมาก ทั้ง 2 กลยุทธ์ และเมื่อเปรียบเทียบกับผลประเมินในปีที่ผ่านมา พบว่า มีระดับการยอมรับ
ที่เท่าเดิมทั้งหมด ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจภาพรวมทั้งประเทศที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากปัญหาการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-1๙)
(3) ความสาเร็จของแผนงาน/โครงการ ตามแผนการดาเนินงานเทศบาลนครนครราชสีมา
เมื่อพิจารณาผลการประเมินผลความสาเร็จเฉพาะโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยเมื่ อ เปรี ย บเที ย บผลงานของโครงการที่ ด าเนิน การได้ กั บ เป้ า หมายที่ ก าหนด พบว่ า ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 3 และยุทธศาสตร์ที่ 4 มีคะแนน เท่ากับ 5.00 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก โดยยุทธศาสตร์
ที่ 2 มี ค ะแนนเท่ า กั บ 4.88 คะแนน อยู่ ใ นเกณฑ์ ร ะดั บ ดี เช่ นกั น และเมื่ อ ประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการที่แล้วเสร็จ พบว่า ความพึงพอใจในการรับบริการ ณ พื้นที่ตั้ง
ของสานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.49 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับ ดี
ความพึงพอใจในโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง และเพิ่มเติมสิ่งก่อสร้าง ที่แล้วเสร็จ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
เท่ากับ 4.38 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับดี ความพึงพอใจในโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมถนน ที่
แล้วเสร็จ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.90 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับดี และความพึงพอใจในโครงการอื่น
ๆ ที่มิใช่สิ่งก่อสร้าง ปรับปรุง และเพิ่มเติม สิ่งก่อสร้าง มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 3.90 คะแนน อยู่ใน
เกณฑ์ระดับปานกลาง
(๔) ผลจากการประเมินทั้งในปีปัจจุบันและรวมทั้งการนาผลการประเมินในรอบสามปีที่ผ่านมา
ร่ ว มประกอบในการวิ เคราะห์ โดยได้ พบข้อสั งเกตต่ าง ๆ ดังต่ อไปนี้ 1) จากผลการประเมิ นที่ ประชาชนผู้ มี
ส่ วนได้ส่ วนเสี ยต่อการดาเนิ นการตามกลยุ ทธ์ และการขับเคลื่ อนไปสู่ เป้าหมายตามแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสี มา โดยพบว่ าเป็ นไปในทิ ศทางการตอบรั บที่ ลดลงในทุ กด้ านเมื่ อเปรี ยบเที ยบกั บผลประเมิ นในปี
ที่ผ่านมา อาจไม่สามารถนามาสรุปได้ทั้งหมดว่าเป็นผลโดยตรงจากการดาเนินงานของเทศบาลนครนครราชสีมา
โดยปัญหาที่ประชาชนกาลังประสบอยู่ในขณะนี้ คือ การได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
สายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในแทบทุกด้าน จึงอาจเป็นปัจจัยสาคัญมากส่วนหนึ่ง
ต่อการจาแนกปัญหาแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับการดาเนินงานในขอบเขตหน้าที่ของเทศบาลนครนครราชสีมาที่จะ
สามารถดาเนินการได้ 2) โครงการต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในแผนการดาเนินงานของเทศบาลนครนครราชสี มา
จากการประเมิน และเก็บ เป็ น ข้ อมูล สถิติ ตั้งแต่ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา พบว่า จะสามารถ
ดาเนินการได้สาเร็จภายในปีงบประมาณนั้น ประมาณ ร้อยละ 40 – 50 ของจานวนโครงการทั้งหมด และจะ
แล้วเสร็จสะสมถึงร้อยละ 80 ของจานวนโครงการทั้งหมด (หรือได้ 5 คะแนน) จะต้องใช้เวลาดาเนินการ
ประมาณ 3 ปีงบประมาณ และ 3) จากการประเมินที่ผ่านมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 พบว่า

ญ
ในช่วงระหว่างดาเนินโครงการ การประชาสัมพันธ์และสร้ างความเข้าใจอันดีกับประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อโครงการเป็นเรื่องที่สาคัญเป็นอย่างมาก และบางข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้มีการ
สอบถามพบว่ายังมีข้อสงสัยและความเข้าใจในการทางานในพื้นที่ในบางเด็นอย่างไม่ถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตาม
มีประเด็นที่น่าสนใจที่พบจากการประเมินผลที่ผ่านมาคือ เกือบทุกโครงการหากได้ดาเนินการแล้วเสร็จผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมักมีผลตอบรับในระดับมาก
(๕) นอกจากนี้ ยั งพบประเด็น ที่น่ าสนใจและอาจน ามาใช้ ประกอบการบริห ารแผนงาน
โครงการในช่วงต่อไป ได้แก่ 1) โครงการส่วนใหญ่ไม่สามารถดาเนินการได้อย่างเต็มที่ และเกิดความล่ าช้า
เป็นอย่างมาก ดังนั้น ในการหาแนววิธีการดาเนินโครงการให้สอดคล้องกับข้อจากัดที่มีอยู่ในขณะนี้จึงเป็นเรื่อง
สาคัญยิ่งที่ต้องมีการนามาพิจารณา และรวมถึงมีการดาเนินการถอดบทเรียนร่วมกันของผู้รับผิดชอบโครงการ
เพื่อการเตรียมการในการกาหนดแนวทางการบริหารงานโครงการสาหรับแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ต่อไป 2) การรองรับการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่เทศบาล
ในช่วงเวลาต่อไปเป็นเรื่องสาคัญ โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพร่วมในการพัฒนาสังคม
จะต้องเตรี ยมการและปรั บวิธีการเพื่อให้ ตอบสนองต่อความต้ องการและสถานการณ์ให้ มากที่สุ ด 3) ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดตามประเมินผลโครงการ เป็นระบบที่สาคัญที่ควรเริ่มดาเนินการเพื่อให้ได้ข้อมูล
สารสนเทศที่จะสามารถกากับ ติดตาม และปรับปรุงโครงการ สาหรับการตัดสินใจเพื่อการบริหารโครงการได้ทัน
ต่อสถานการณ์มากยิ่งขึ้น และ 4) การกาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ชัดเจนทั้งตัวชี้วัดผลงาน และตัวชี้วัดแผนการ
ดาเนินกิจกรรมโครงการเป็นเรื่องที่สาคัญ เพราะจะสามารถแสดงให้เห็นได้ชัดเจนถึงผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียจะได้รับ สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามแผนที่กาหนดในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน รวมทั้งการนาไปสู่
การสร้างเครื่องมือในการบริหารงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ต่อประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้สามารถรับรู้และเข้าใจการดาเนินงานของเทศบาลฯ ที่กาลัง
ดาเนินการอยู่จนถึงสิ้นสุดโครงการได้อีกด้วย

ส่วนที่ ๑
บทนำ
๑. ควำมสำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล
การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาเทศบาลนครนครราชสี ม า (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ทั้ ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกรอบวิธีการติดตามและประเมินผลที่ถูกต้องตาม
หลั กวิช าการ มีร ะเบี ย บวิธีการในการติดตามและประเมินผลที่ชัดเจน รวมทั้งมีเครื่องมือติดตามและ
ประเมินผลที่ถูกต้องมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงประเด็นการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารจัดการของคณะผู้บริหาร ที่สามารถแก้ไขปัญหาและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดีเหมาะสมอันเกิดจากการให้บริการที่ดีของเทศบาลนครนครราชสีมา
การประเมิ น ความรั บ รู้ แ ละการตอบรั บ ในผลการด าเนิ น งาน ตามแผนพั ฒ นาเทศบาลนคร
นครราชสี มาในรอบปี การประเมิน ความก้าวหน้าในการดาเนินการตามแผนของการดาเนินงานตาม
กิจกรรมของเทศบาลนครนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ และประเมินผลความสาเร็จ
ของแผนงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
การติ ด ตามและประเมิ น ผลถื อ ได้ ว่ า เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ จ าเป็ น ในการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ
ของโครงการที่ดาเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูก
ออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการดาเนินโครงการ ปัญหาที่กาลั งเผชิญอยู่และ
ประสิทธิภาพของวิธีการดาเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า
ในการดาเนินให้ลุล่วงค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับ
ประโยชน์ ห รื อได้รั บ น้ อยกว่า ที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุม คุ ณภาพของการด าเนิ นงานและ
เสี ย เวลาในการตรวจสอบความขั ด แย้ ง ในการปฏิ บั ติ ง านภายในหน่ ว ยงานหรื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงาน
กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้าม
๒. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล
๒.๑ เพื่อทราบผลความสาเร็จของโครงการตามแผนการดาเนินงานเทศบาลนครนครราชสี มา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒.๒ เพื่ อ ทราบความก้ า วหน้ า ในการน าแผนงาน/โครงการที่ ก าหนดไว้ ใ นรอบปี ที่ ผ่ า นมา
ของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ไปสู่การปฏิบัติ
๒.๓ เพื่ อ ทราบความรั บ รู้ และการตอบรับ ในผลการด าเนิ นงานตามแผนพั ฒ นาเทศบาลนคร
นครราชสีมาในรอบปีที่ผ่านมาของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
๒.๔ เพื่อทราบความต้องการ/ความจาเป็นสาหรับการวางแผนและการดาเนินงานในระยะต่อไป
๒.๕ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ส าหรั บ น าไปใช้ ป รั บ ปรุ ง การด าเนิ น งานของเทศบาลนครนครราชสี ม า
ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๒
๒.๖ เพื่อวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน/โครงการในภาพรวม
๓. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล
ในการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา ผู้ประเมินได้นาแนวคิดหลักการในการวัด
ความคุ้มค่า และประสิทธิผลองค์กร มาใช้เป็นกรอบในการประเมินผล ซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้ประมาณการ
มาจาก แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถาบันพระปกเกล้า และสานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ กพร. ที่ได้นาเสนอและเผยแพร่แนวคิดไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๓.๑ จั ด ท ารายละเอี ย ดกรอบแนวทางวิ ธี ก ารในการด าเนิ น งานและกรอบการประเมิ น ผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ในรอบปีที่ผ่านมา ตามขอบเขตที่เทศบาลนคร
นครราชสีมากาหนด
๓.๒ ดาเนินการประเมินผลแผนงาน/โครงการ และยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแผนพัฒนาเทศบาล
นครนครราชสีมา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และการประเมินผลโครงการ ตามแผนการดาเนินงาน เทศบาลนคร
นครราชสี ม า ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ในเชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative) และในเชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative)
๔. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล
สิ่งที่จะทาให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินการติดตาม
ประเมินผล คณะผู้ประเมินได้จัดทาเครื่องมือใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ดังนี้
๔.๑ กำรประเมินผลในเชิงปริมำณ เชิงปริมาณ เป็นการวัดกระบวนการ และผลผลิตแผนงาน/
โครงการที่กาหนดและดาเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)
๔.๒ กำรประเมินผลในเชิงคุณภำพ เชิงคุณภาพ เป็นการวัดผลลัพธ์ ความคิดเห็นและความ
คาดหวั ง ของกลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในการจั ด ให้ บ ริ ก ารตามแผนงาน/โครงการ ของเทศบาลนคร
นครราชสีมา ที่ต้องดาเนินการวัดผลในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ดังนี้
๔.๓ กำรติ ด ตำมประเมิ น ผลรำยโครงกำร ก าหนดให้ ผู้ รั บผิ ดชอบโครงการเป็ นผู้ รั บผิ ดชอบ
ดาเนิ นการติ ดตามโครงการโดยผู้ รั บผิ ดชอบโครงการอาจมอบหมายให้ บุ คคล หรือ คณะกรรมการ หรื อ
คณะทางาน กาหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค
ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
๕.๑ เพื่อทราบผลความสาเร็จของโครงการตามแผนการดาเนินงานเทศบาลนครนครราชสี มา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
5.2 เพื่ อ ทราบความก้ า วหน้ า ในการน าแผนงาน/โครงการที่ ก าหนดไว้ ใ นรอบปี ที่ ผ่ า นมา
ของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ไปสู่การปฏิบัติ
5.3 เพื่ อ ทราบความรั บ รู้ และการตอบรับ ในผลการด าเนิ นงานตามแผนพั ฒ นาเทศบาลนคร
นครราชสีมาในรอบปีที่ผ่านมาของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ส่วนที่ ๒
การติดตามและประเมินผล
๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
1.1.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๑) วิสัยทัศน์
เทศบาลนครนครราชสี มา เป็นศูนย์กลางการพัฒ นาเศรษฐกิจดี สั งคมดี มีความสุ ข
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พันธกิจ (Mission)
๑. ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี
๒. สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
๓. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
๔. ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
๕. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๖. พัฒนาเศรษฐกิจของทุกภาคส่วนให้มีเสถียรภาพ
๗. ส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
๑.๒) ยุทธศาสตร์
๑. ยุทธศาสตร์การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพ
๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ
๑.๓) เป้าประสงค์
๑. พัฒนาระบบบริหารการจัดการของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยยึดหลักนิติธรรม
คุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีแนวทางการดาเนินงานแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการ
๒. จั ดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธ ยาศั ย รวมทั้งสร้างแหล่ ง เรี ย นรู้
ให้ครอบคลุมและทั่วถึง
๓. ประชาชนในเขตเทศบาลมี ค วามมั่ น คงในการด ารงชี วิ ต และอยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งมี
ความสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๔. ยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของเด็ก เยาวชน และประชาชนให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๕. บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการดารงชีวิต ส่งเสริม
ให้เกิดระบบนิเวศที่ดี เพิ่มพื้นที่สีเขียวรวมทั้งการจัดภูมิทัศน์เมือง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
๖. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีการขยายตัว ส่งเสริมเศรษฐกิจของทุกภาคส่วน ให้มี
เสถียรภาพ โดยใช้ศักยภาพด้านหัตถกรรม อุตสาหกรรม ทรัพยากรท้องถิ่น การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่นเป็นฐานสร้างรายได้ รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานทั่วถึง

๔
๗. อนุ รั กษ์และส่ งเสริมทรัพยากร การท่องเที่ยว ศิล ปวัฒ นธรรม ภูมิปัญญาที่เป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในระดับชาติ และนานาชาติ
๑.๔) ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล
ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนที่สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้หรือกิจกรรมการเรียนรู้
ตัวชี้วัด : ร้อยละของครัวเรือนที่ผ่านเกณฑ์ จปฐ.
ตัวชี้วัด : ร้อยละของครอบครัวที่อบอุ่น
ตัวชี้วัด : ร้อยละที่ลดลงของมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมที่เกินค่ามาตรฐาน
ตัวชี้วัด : ร้อยละของรายได้ต่อครัวเรือนที่สูงขึ้น
ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
๑.๕) ค่าเป้าหมาย
๑. ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีความเชื่อมั่นในการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล
๒. ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้หรือกิจกรรมการเรียนรู้
๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนผ่านเกณฑ์ จปฐ.
๔. ครัวเรือนร้อยละ ๑๐๐ มีความอบอุ่นในครอบครัว
๕. มลพิษด้านสิ่งแวดล้อมที่เกินค่ามาตรฐานลดลงร้อยละ ๐.๔
๖. รายได้ต่อครัวเรือนสูงขึ้นร้อยละ ๐.๔
๗. ประชาชนเข้าร่ ว มกิจกรรมงานประเพณีเพื่อ กระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่ องเที่ ย ว
เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕
๑.๖) กลยุทธ์
๑.๖.๑) ยุทธศาสตร์การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุม
และทั่วถึง
แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์
๑.๖.๑.๑) พัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมการให้บริการ
๑.๖.๑.๒) สร้างเครือข่ายการพัฒนาที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยการบูรณาการ
กับทุกภาคส่วน
๑.๖.๑.๓) บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๑.๖.๑.๔) พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
๑.๖.๑.๕) พัฒ นาอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยี และระบบ
ฐานข้อมูลในการให้บริการ
๑.๖.๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพ
แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์
๑.๖.๒.๑) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตท้องถิ่น
๑.๖.๒.๒) ยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน
๑.๖.๒.๓) ปลูกจิตสานึกสาธารณะและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
๑.๖.๒.๔) เสริมสร้างรากฐานการเรียนรู้และแบบอย่างความดีงามในสังคม

๕
๑.๖.๓) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์
๑.๖.๓.๑) ส่งเสริมการดารงชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการเตรียมความ
พร้อมรับมือต่อสาธารณภัย
๑.๖.๓.๒) เร่งรัดปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบนิเวศน์ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
๑.๖.๓.๓) พัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยการบูรณาการจาก
ทุกภาคส่วน
๑.๖.๓.๔) เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.๖.๔) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์
๑.๖.๔.๑) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล
๑.๖.๔.๒) เสริมสร้างการพัฒนารายได้และเศรษฐกิจชุมชน
๑.๖.๔.๓) ส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
๑.๖.๔.๔) พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อมรับการเติบโตของเมือง
๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
โครงการ

เทศบัญญัติ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมการให้บริการ
1 ประเมินความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการของเทศบาลนคร
50,000
นครราชสีมา
2 ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
200,000
แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล

หน่วยงาน

สานักปลัดฯ
กองวิชาการฯ

3

เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาลนคร
10,000,000
สานักปลัดฯ
นครราชสีมา
600,000 กองวิชาการฯ
4 จัดทาแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
5 พัฒนาบุคลากรของเทศบาล
6 อบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่พนักงานเทศบาลและ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
7 พัฒนาบุคลากรด้านการจัดทาแผนและงบประมาณ
8 อบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของผู้ประสานงานฝ่าย
ข่าวเทศบาลนครนครราชสีมา

2,000,000
150,000

สานักปลัดฯ
กองวิชาการฯ

100,000
300,000

กองวิชาการฯ
กองวิชาการฯ

๖
โครงการ
เทศบัญญัติ
หน่วยงาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 พัฒนาอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลใน
การให้บริการ
9 ปรับปรุงข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ระบบแผนที่
7,137,000 สานักการคลัง
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ทน.นม.
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 20,537,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 สร้างเครือข่ายการพัฒนาที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยการบูรณาการกับทุก
ภาคส่วน
10 รณรงค์ลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลประจาปี
350,000
สานักปลัดฯ
11 รณรงค์พัฒนาเนื่องในวัน อปพร.
25,000
สานักปลัดฯ
12 ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
100,000
สานักปลัดฯ
แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
13 อบรมเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ผู้ประกอบการค้า
400,000
สานักปลัดฯ
หาบเร่ แผงลอย ในเขตเทศบาล
แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
14 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานของพนักงานดับเพลิง
500,000
สานักปลัดฯ
15 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเทศกิจและผู้ที่
100,000
สานักปลัดฯ
เกี่ยวข้อง
16 ปรับปรุงระบบประปาบ้านพักพนักงานเทศบาลนคร
310,000
สานักปลัดฯ
นครราชสีมา (แฟลตหมื่นไวย)
รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน
1,785,000
แผนงานการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมการให้บริการ
17 จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ
1,000,000 สานักการศึกษา
18 นิเทศและติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา
60,000 สานักการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 สร้างเครือข่ายการพัฒนาที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยการบูรณาการกับทุกภาคส่วน
19 สร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทาแผนและงบประมาณ
500,000 สานักการศึกษา
ทางการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
20 งานวันเทศบาล
100,000 สานักการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
21 วัดผลและประเมินผล
30,000 สานักการศึกษา
22 อบรมพัฒนาบุคลากรในสังกัดสานักการศึกษา
1,000,000 สานักการศึกษา

๗
โครงการ
รวมแผนงานการศึกษา

เทศบัญญัติ
2,690,000

หน่วยงาน

แผนงานสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 สร้างเครือข่ายการพัฒนาที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยการบูรณาการกับทุก
ภาคส่วน
23 ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
200,000 สน.สาธารณสุขฯ
แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
500,000 สน.สาธารณสุขฯ
24 พัฒนาบุคลากรสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รวมแผนงานสาธารณสุข
700,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 สร้างเครือข่ายการพัฒนาที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยการบูรณาการ
กับทุกภาคส่วน
300,000 กองสวัสดิการฯ
25 พัฒนาศักยภาพสตรี
300,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 พัฒนาอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูล
ในการให้บริการ
26 จัดทาระบบข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วยสัญญาณดาวเทียม
440,000 สน.สาธารณสุขฯ
ในการปฏิบัติงานของรถเก็บขนขยะมูลฝอย งานรักษาความ
สะอาด เขต 1 เทศบาลนครนครราชสีมา
27 จัดทาระบบข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วยสัญญาณดาวเทียม
240,000 สน.สาธารณสุขฯ
ในการปฏิบัติงานของรถเก็บขนขยะมูลฝอย งานรักษาความ
สะอาด เขต 2 เทศบาลนครนครราชสีมา
28 จัดทาระบบข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วยสัญญาณดาวเทียม
260,000 สน.สาธารณสุขฯ
ในการปฏิบัติงานของรถเก็บขนขยะมูลฝอย งานรักษาความ
สะอาด เขต 3 เทศบาลนครนครราชสีมา
29 จัดทาระบบข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วยสัญญาณดาวเทียม
350,000 สน.สาธารณสุขฯ
ในการปฏิบัติงานของรถเก็บขนขยะมูลฝอย งานรักษาความ
สะอาด เขต 4 เทศบาลนครนครราชสีมา
รวมแผนงานเคหะและชุมชน
1,290,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 สร้างเครือข่ายการพัฒนาที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยการบูรณาการ
กับทุกภาคส่วน
30 อบรมสัมมนาทีมปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
250,000 กองสวัสดิการฯ

๘
โครงการ
เทศบัญญัติ
หน่วยงาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
500,000 กองสวัสดิการฯ
31 เทศบาลเคลื่อนที่
แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 พัฒนาอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลใน
การให้บริการ
200,000 กองสวัสดิการฯ
32 ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ชุมชนเสาสูง
33 ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ชุมชนเคหะชุมชนนครราชสีมา 1
983,000 กองสวัสดิการฯ
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,933,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 สร้างเครือข่ายการพัฒนาที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยการบูรณาการ
กับทุกภาคส่วน
400,000 สานักการช่าง
34 ต่อเติมและปรับปรุงอาคารโรงเก็บแบบแปลน
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
400,000
แผนงานการพาณิชย์
แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
35 อบรมและศึกษาดูงานของสานักการประปา
600,000 สานักการประปา
แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 พัฒนาอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูล
ในการให้บริการ
36 ทาสีภายนอกอาคารสถานธนานุบาล เทศบาลนคร
188,000 สถานธนานุบาล 3
นครราชสีมา 3
37 บารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์ ระบบผลิตและสูบ 4,279,000 สานักการประปา
จ่ายน้าประปา
38 ก่อสร้างอาคารสูบน้าดิบ โรงผลิตน้าประปาบ้านใหม่หนองบอน
200,000 สานักการประปา
5,267,000
รวมแผนงานการพาณิชย์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพ
โครงการ
เทศบัญญัติ
หน่วยงาน
แผนงานการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 ยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน
1 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่สถานศึกษาที่ถ่ายโอนภารกิจ
59,580,000 สานักการศึกษา
2 อาหารสาหรับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา
สานักการศึกษา
(อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล)
10,000,000
3 สานฝันสู่น้อง
100,000 สานักการศึกษา
4 จัดหาอาหารเสริมสาหรับเด็กด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลนคร
20,000 สานักการศึกษา
นครราชสีมา

๙
โครงการ

เทศบัญญัติ
หน่วยงาน
5 วันเยาวชนแห่งชาติ
200,000 สานักการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 เสริมสร้างรากฐานการเรียนรูแ้ ละแบบอย่างความดีงามในสังคม
6 ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา โรงเรียนสังกัด
100,000 สานักการศึกษา
เทศบาลนครนครราชสีมา
7 ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
1,700,000 สานักการศึกษา
8 แข่งขันคนเก่งภายใน โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา
100,000 สานักการศึกษา
9 พัฒนาการเรียนรู้สู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN
สานักการศึกษา
COMMUNITY)
100,000
10 แข่งขันทักษะและกิจกรรมทางวิชาการ
500,000 สานักการศึกษา
11 ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษา
สานักการศึกษา
ท้องถิ่น
400,000
12 วิจัยทางการศึกษา
20,000 สานักการศึกษา
13 เข้าค่ายพัฒนาทักษะกิจกรรมการเรียนรู้
100,000 สานักการศึกษา
14 ประกวดสภานักเรียน
60,000 สานักการศึกษา
15 อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด
300,000 สานักการศึกษา
16 ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กเล็กและนักเรียนโรงเรียน
400,000 สานักการศึกษา
สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา
17 อบรมการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนสังกัด
200,000 สานักการศึกษา
เทศบาลนครนครราชสีมา
อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนสังกัดเทศบาลนคร
สานักการศึกษา
18 นครราชสีมา
50,000
19 พัฒนาและส่งเสริมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
300,000 สานักการศึกษา
เทศบาลนครนครราชสีมา
20 ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาเทศบาลนครนครราชสีมา
100,000 สานักการศึกษา
21 พัฒนาดนตรีของโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา
300,000 สานักการศึกษา
22 พัฒนาประสิทธิภาพการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
400,000 สานักการศึกษา
23 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
54,144,900 สานักการศึกษา
24 ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทาแผนพัฒนา
50,000 สานักการศึกษา
การศึกษาดีเด่น
25 หลักสูตรคู่ขนาน
1,000,000 สานักการศึกษา
26 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
600,000 สานักการศึกษา
27 อบรมวินัยจราจร
100,000 สานักการศึกษา
28 ห้องสมุดเคลื่อนที่ (TK On Tour)
100,000 สานักการศึกษา
29 ส่งเสริมการอ่านแบบยั่งยืน
300,000 สานักการศึกษา

๑๐
โครงการ
30
31
32
33
34
35

เทศบัญญัติ
100,000
200,000
300,000
4,200,000
50,000
100,000

หน่วยงาน
สานักการศึกษา
สานักการศึกษา
สานักการศึกษา
สานักการศึกษา
สานักการศึกษา
สานักการศึกษา

ศิลปะร่วมสมัย
สร้างเสริมทักษะด้าน ICT
สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
ห้องเรียนสองภาษา
กิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา
ส่งเสริมการจัดการกระบวนการเรียนการสอนบริหาร ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)
36 ปรับปรุงพื้นและประตูหน้าต่างอาคารเรียน 1 โรงเรียน
เทศบาล 2 (วัดสมอราย)
600,000 สานักการศึกษา
37 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชา)
2,400,000 สานักการศึกษา
38 ปรับปรุงพื้นสนามอาคารโดมหน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาล 4
(เพาะชา)
1,850,000 สานักการศึกษา
39 ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเท้า โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชา)
2,500,000 สานักการศึกษา
40 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียน
900,000 สานักการศึกษา
สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา
41 ปรับปรุงห้องน้าชั้น 2-4 อาคาร 1 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร
950,000 สานักการศึกษา
นครราชสีมา(อนุสรณ์70ปีเทศบาล) (เปลี่ยนแปลงแผน 1)
42 ต่อเติมห้องอาบน้ารวมหอพักนักเรียนหญิง โรงเรียนกีฬา
290,000 สานักการศึกษา
เทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล)
43 อบรมสัมมนาการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
143,000 สานักการศึกษา
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มแผน 1)
44 อบรมสัมมนาการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
66,000 สานักการศึกษา
สถานศึกษาปฐมวัย (เพิ่มแผน 1)
รวมแผนงานการศึกษา 145,973,900
แผนงานสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตท้องถิ่น
45 ดาเนินงานตามแนวทางพระราชดาริด้านสาธารณสุขชุมชนใน
1,700,000 สน.สาธารณสุขฯ
เขตเทศบาลนครนครราชสีมา
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 ยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน
46 โรงอาหารสะอาดปลอดภัยเด็กไทยสุขภาพดี
100,000 สน.สาธารณสุขฯ
47 พัฒนาสุขาภิบาลสถานที่ผลิตและจาหน่ายอาหาร
200,000 สน.สาธารณสุขฯ
48 การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
500,000 สน.สาธารณสุขฯ
โดยการบูรณาการและการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย
49 ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน
250,000 สน.สาธารณสุขฯ

๑๑
โครงการ
เทศบัญญัติ
หน่วยงาน
50 แก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
120,000 สน.สาธารณสุขฯ
51 การดาเนินงานตามแนวทางพระราชดาริ ด้านสาธารณสุข
100,000 สน.สาธารณสุขฯ
ชุมชน ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
52 สารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ
33,400 สน.สาธารณสุขฯ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
53 สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
333,600 สน.สาธารณสุขฯ
ปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศ
เอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
54 บริหารและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนคร
นครราชสีมา
1,200,000 สน.สาธารณสุขฯ
55 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครราชสีมา
10,929,000 สน.สาธารณสุขฯ
56 เพิ่มศักยภาพการบริการกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยโรคเบาหวาน
1,700,000 สน.สาธารณสุขฯ
และโรคความดันโลหิตสูง
57 พัฒนาศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพและศูนย์รับเรื่อง
600,000 สน.สาธารณสุขฯ
ร้องเรียนศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนครราชสีมา
58 จัดทาแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการสาธารณสุขหน่วยบริการ
600,000 สน.สาธารณสุขฯ
ประจาศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครนครราชสีมา
59 พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารฯ/คณะอนุกรรมการการ
600,000 สน.สาธารณสุขฯ
จัดการเครือข่ายสุขภาพหน่วยบริการประจาเทศบาลนคร
นครราชสีมา
รวมแผนงานสาธารณสุข 18,966,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตท้องถิ่น
60 อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ในเขต
100,000 กองสวัสดิการฯ
เทศบาลนครนครราชสีมา
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 ยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน
61 พัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
200,000 กองสวัสดิการฯ
62 พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ
300,000 กองสวัสดิการฯ
63 สานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น
200,000 กองสวัสดิการฯ
64 ช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้สังคมอยู่
อย่างมีดุลยภาพ
500,000 กองสวัสดิการฯ

๑๒
โครงการ
เทศบัญญัติ
หน่วยงาน
65 ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา
1,100,000 กองสวัสดิการฯ
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์
2,400,000
แผนงานเคหะและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 ยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน
66 อุดหนุนสานักงานสวนน้าบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่
400,000 สานักการช่าง
9 กองทัพภาคที่ 2 ในการชาระค่ากระแสไฟฟ้า
รวมแผนงานเคหะและชุมชน
400,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตท้องถิ่น
67 พัฒนาองค์กรชุมชน
1,500,000 กองสวัสดิการฯ
68 เวทีชุมชน
100,000 กองสวัสดิการฯ
69 แก้ไขปัญหายาเสพติด
650,000 กองสวัสดิการฯ
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 ยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน
70 ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย
400,000 กองสวัสดิการฯ
แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 ปลูกจิตสานึกสาธารณะและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
71 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาชุมชนน่าอยู่
250,000 กองสวัสดิการฯ
72 ประชุมสัมมนาผู้นาชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
330,000 กองสวัสดิการฯ
แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 เสริมสร้างรากฐานการเรียนรูแ้ ละแบบอย่างความดีงามในสังคม
73 พัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
500,000 กองสวัสดิการฯ
74 ชุมชนช่อสะอาด
250,000 กองสวัสดิการฯ
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3,980,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตท้องถิ่น
75 งานวันมาฆบูชา
100,000 สานักการศึกษา
76 งานวันวิสาขบูชา
100,000 สานักการศึกษา
77 เสริมสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมา
100,000 สานักการศึกษา
78 จัดทาทาเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน
100,000 สานักการศึกษา
79 อบรมสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานประติมากรรม
100,000 สานักการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 ยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน
80 ดนตรี ศิลปะและการแสดงเพื่อประชาชน
600,000 สานักการศึกษา
81 พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ
2,800,000 สานักการศึกษา

๑๓
โครงการ
เทศบัญญัติ
หน่วยงาน
82 แข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน เทศบาลนครนครราชสีมา
700,000 สานักการศึกษา
83 ส่งนักกีฬาสมาชิกศูนย์เยาวชนสุรนารีเข้าร่วมการแข่งขัน
100,000 สานักการศึกษา
84 จัดกิจกรรมเยาวชนส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
250,000 สานักการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 เสริมสร้างรากฐานการเรียนรูแ้ ละแบบอย่างความดีงามในสังคม
85 แข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา
300,000 สานักการศึกษา
86 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1,300,000 สานักการศึกษา
แห่งประเทศไทยรอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
87 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
800,000 สานักการศึกษา
แห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศไทย
88 แข่งขันกีฬาเด็กอนุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา
350,000 สานักการศึกษา
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
7,700,000
แผนงานงบกลาง
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 ยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน
89 สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
146,172,000 กองสวัสดิการฯ
90 สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
หรือทุพลภาพ
21,667,200 กองสวัสดิการฯ
91 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
900,000 กองสวัสดิการฯ
รวมแผนงานงบกลาง 168,739,200
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
โครงการ
เทศบัญญัติ
หน่วยงาน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 ส่งเสริมการดารงชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเตรียมความพร้อม
รับมือต่อสาธารณภัย
1 ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
70,000
สานักปลัดฯ
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน
70,000
แผนงานสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 ส่งเสริมการดารงชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเตรียมความพร้อม
รับมือต่อสาธารณภัย
2 สองมือร่วมใจลดภัยโลกร้อน
35,000 สน.สาธารณสุขฯ
แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 พัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยการบูรณาการจากทุกภาคส่วน
3 เฝ้าระวังคุณภาพอากาศและเสียง
70,000 สน.สาธารณสุขฯ

๑๔
โครงการ

เทศบัญญัติ
400,000
100,000
20,000
625,000

หน่วยงาน
สน.สาธารณสุขฯ
สน.สาธารณสุขฯ
สน.สาธารณสุขฯ

4 เมืองสะอาด
5 พัฒนาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการ
6 จัดการสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
รวมแผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 ส่งเสริมการดารงชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเตรียมความพร้อม
รับมือต่อสาธารณภัย
7 ก่อสร้างระบบระบายน้าถนนมิตรภาพซอย 4 แยกขวามือข้าง
ร้านวังฟ้า
1,430,000 สานักการช่าง
8 ก่อสร้างระบบระบายน้าถนนมหาชัยซอย 5
11,550,000 สานักการช่าง
9 ก่อสร้างระบบระบายน้าถนนมหาชัยซอย 7
713,900 สานักการช่าง
10 ก่อสร้างระบบระบายน้าถนนพายัพทิศซอย 2
7,150,000 สานักการช่าง
11 ก่อสร้างระบบระบายน้าตรอกเกษตร
2,500,000 สานักการช่าง
12 ก่อสร้างระบบระบายน้า ถนนท้าวสุระ ซอย 3/9
1,950,000 สานักการช่าง
13 ปรับปรุงรางระบายน้าถนนไชยณรงค์(ข้างวัดศาลาเย็น) ถึงสุด
เขตเทศบาล
2,451,000 สานักการช่าง
14 ก่อสร้างระบบระบายน้า ซอยศาลเจ้าแม่ทับทิม
3,400,000 สานักการช่าง
15 ปรับปรุงระบบระบายน้า ถนนเลี่ยงเมือง
1,500,000 สานักการช่าง
16 ก่อสร้างระบบระบายน้า ถนนการเคหะ ซอย 11-12
3,500,000 สานักการช่าง
17 ปรับปรุงฝาบ่อพักพร้อมทางเท้าตรอกวัดม่วง
1,100,000 สานักการช่าง
18 ก่อสร้างระบบระบายน้าชุมชน 30 กันยา (เทคโนวิลเลจ)
5,200,000 สานักการช่าง
19 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวง
16,000,000 สานักการช่าง
หมายเลข 204 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเลี่ยงเมือง
นครราชสีมา ระหว่าง กม.0+500-กม.0+600 ตาบลในเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
20 ก่อสร้างปรับปรุงฝายน้าล้น (บุ่งตาหลัว)
2,750,000 สานักการช่าง
21 ติดตั้งระบบพ่นน้าชนิดฝอยละเอียด (ไอหมอก) สวนสุรนารี
447,000 สานักการช่าง
22 ติดตั้งระบบพ่นน้าชนิดฝอยละเอียด (ไอหมอก) สวนอนุสรณ์
330,000 สานักการช่าง
สถานวีรกรรมท้าวสุรนารี
23 ติดตั้งระบบพ่นน้าชนิดฝอยละเอียด (ไอหมอก) ริมคูเมืองสาริด
330,000 สานักการช่าง
รณอริพ่าย
24 ติดตั้งระบบพ่นน้าชนิดฝอยละเอียด (ไอหมอก) สวนริมคูเมือง
433,000 สานักการช่าง
หน้าวัดพายัพ

๑๕
โครงการ
เทศบัญญัติ
หน่วยงาน
25 ติดตั้งระบบพ่นน้าชนิดฝอยละเอียด (ไอหมอก) สะพานลอย
249,000 สานักการช่าง
หน้าโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
26 ติดตั้งระบบพ่นน้าชนิดฝอยละเอียด (ไอหมอก) สะพานลอย
249,000 สานักการช่าง
หน้าโรงเรียนสุรนารีวิทยา
27 ติดตั้งระบบพ่นน้าชนิดฝอยละเอียด (ไอหมอก) สะพานลอย
249,000 สานักการช่าง
หน้าโรงเรียนเมืองนครราชสีมา
28 ปรับปรุงคุณภาพน้าใสคูเมือง
12,000,000 สานักการช่าง
แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 พัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยการบูรณาการ
จากทุกภาคส่วน
29 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามแนวทาง การจัดการขยะเหลือศูนย์
800,000 สน.สาธารณสุขฯ
(Zero Waste)
30 คัดแยกขยะรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
100,000 สน.สาธารณสุขฯ
31 จัดการมูลฝอยติดเชื้อ
100,000 สน.สาธารณสุขฯ
แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
32 บริหารจัดการเดินระบบและดูแลระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และ
14,000,000 สานักการช่าง
กระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย
33 ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร
17,000,000 สานักการช่าง
34 ก่อสร้างระบบโซล่าเซลล์สาหรับน้าพุและกังหันเติมอากาศ ใน
1,550,000 สานักการช่าง
คูเมืองที่ 5 (นารายณ์รังสฤษฏ์)
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 109,031,900
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ
โครงการ
เทศบัญญัติ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล
1 สารวจข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
200,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป
200,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 เสริมสร้างการพัฒนารายได้และเศรษฐกิจชุมชน
450,000
2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
3 สร้างเครือข่ายผู้ผลิตสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขต
450,000
เทศบาลนครนครราชสีมา
4 ส่งเสริมการตลาด
200,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1,100,000

หน่วยงาน
สานักการคลัง

กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ

๑๖
โครงการ
เทศบัญญัติ
หน่วยงาน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 ส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
5 อบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์น้อยหลานคุณย่าพาชมเมือง
200,000
กองวิชาการฯ
6 ฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
100,000
กองวิชาการฯ
7 งานสงกรานต์
200,000 สานักการศึกษา
8 งานแห่เทียนพรรษา
3,000,000 สานักการศึกษา
9 งานวันขึ้นปีใหม่
100,000 สานักการศึกษา
10 งานลอยกระทง
100,000 สานักการศึกษา
11 งานตรุษจีน
200,000 สานักการศึกษา
12 งานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี
4,000,000 สานักการศึกษา
13 เทศกาลถือศีลกินเจ
50,000 สานักการศึกษา
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
7,950,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อมรับการเติบโตของเมือง
14 ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ ซอย 4 (สะพาน – สีมา
4,639,000
สานักการช่าง
คอนโดทาวน์)
15 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ ซอย 4 (หมู่บ้านอมรการ)
77,000
สานักการช่าง
16 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ ซอย 8 (เทพรัตน์)
46,000
สานักการช่าง
17 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้า ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ
801,000
สานักการช่าง
ซอย 13 ท้ายซอย (ทองประสิทธิ์เพลส)
18 ปรับปรุงฟุตบาททางเท้า พร้อมระบบสาธารณูปโภคบริเวณถนน
10,414,000
สานักการช่าง
ราชดาเนิน – ชุมพล (บางส่วน)
19 ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสุรนารายณ์ ซอย 3 ช่วงที่ 2
2,072,000
สานักการช่าง
20 ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสุรนารายณ์ ซอย 11/1
2,203,000
สานักการช่าง
21 ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้า ถนนสุรนารายณ์
ซอย 17
7,050,000
สานักการช่าง
22 ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเดชอุดม ซอย 4
2,400,000
สานักการช่าง
23 ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมเปลี่ยนฝาระบบระบายน้า ถนนปัก
2,527,000
สานักการช่าง
ธงชัย ซอย 2 ถึง ถนนมิตรภาพ ซอย 11
24 ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสืบศิริ ซอย 3/36 (ข้างวัดป่าสาล
วัน)
1,920,000
สานักการช่าง
25 ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้า ค.ส.ล. ถนนพายัพ
ทิศ 9/15
698,000
สานักการช่าง

๑๗

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

โครงการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้า ค.ส.ล. ถนนมุขมนตรี
ซอย 15 (ข้างบ้านเลขที่ 1935)
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเลียบนคร 28/3 (กลางห้องแถว)
ปรับปรุงผิวจราจรค.ส.ล. ถนนท้าวสุระ ซอย 3/6 ถึงถนนพายัพทิศ
แยกตัดถนนท้าวสุระ ซอย 5
ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนมหาชัย ซอยหลัก (ซอย 2 ช่วง
สุดท้าย)
ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้า ถนนช้างเผือก
ซอย 3 ถึงปากทางเข้าโรงแรมบอสโฮเต็ล
ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมเปลี่ยนฝาระบบระบายน้า
ถนนหลังวัดปรก (โศภณค้าข้าว–มิตรภาพ)
ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้า ค.ส.ล. ถนนเซ็นเมรี่
ซอย 6
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้า ค.ส.ล. ถนนสุระ 2
(ข้างร้านเอสเอ็นคาร์แคร์)
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนมะค่า (หลังโรงกล้วยไม้บุญฤทธิ์ออร์คิค)
ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเพชรเยี่ยม ซอย 1
ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเพชรเยี่ยม ซอย 5
ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้า ซอยหลวงจิตร
ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้า ถนนปาริชาติ
ซอย 3 (หลังตลาดเซฟวัน)
ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนพิบูลละเอียด ซอย 12
ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเบญจรงค์ ซอย 4
ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเบญจรงค์ ซอย 5
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้าถนนสรรพสิทธิ์
(ข้างร้านก๋วยเตี๋ยวลูกไทร)
ก่อสร้างสันชะลอความเร็ว ชุมชนโคราชคฤหาสน์ทอง
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้าถนนจอมสุรางค์ยาตร์
(ซอยทางเข้ามูนไลท์เฮาส์)
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกาแหงสงคราม
(แยกไชยณรงค์–แยกสรรพสิทธิ์)
ขยายผิวจราจรค.ส.ล.และปรับปรุงทางเท้า ถนนช้างเผือก
(จากถนนราชสีมา–โชคชัยถึงถนนมิตรภาพ–หนองคาย)
จัดทาหมุดหลักฐาน ระยะที่ 1
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เทศบัญญัติ
128,000

หน่วยงาน
สานักการช่าง

143,000
3,810,000

สานักการช่าง
สานักการช่าง

2,073,000
7,803,000

สานักการช่าง
สานักการช่าง

1,231,000

สานักการช่าง

1,480,000
1,300,000

สานักการช่าง
สานักการช่าง

122,000
2,374,000
2,268,000
9,995,000
3,814,000

สานักการช่าง
สานักการช่าง
สานักการช่าง
สานักการช่าง
สานักการช่าง

1,467,000
6,769,000
1,870,000
245,000

สานักการช่าง
สานักการช่าง
สานักการช่าง
สานักการช่าง

305,000
500,000

สานักการช่าง
สานักการช่าง

5,100,000

สานักการช่าง

10,284,000

สานักการช่าง

5,000,000
102,928,000

สานักการช่าง

๑๘
โครงการ

เทศบัญญัติ

หน่วยงาน

แผนงานการพาณิชย์
แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อมรับการเติบโตของเมือง
48 เตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
150,000 สานักการประปา
49 วางท่อเมนประปา ถนนราชดาเนิน(ด้านหน้าสนามกีฬาค่ายสุร
8,000,000 สานักการประปา
นารี)ไปตามถนนจิระ เลี้ยวขวาแยกถนนไชยณรงค์(ด้านหน้าวัด
ศาลาเย็น) เลี้ยวขวาไปตามถนนเบญจรงค์ ซอย 4 จนถึงถนน
เบญจรงค์ซอย 6
50 วางท่อเมนประปา ถนนจันทร์
1,300,000 สานักการประปา
51 วางท่อเมนประปา บริเวณถนนตรอกวัดท่าตะโก (ตรงข้ามหมู่บ้าน
สานักการประปา
ศรีเพชร)
450,000
52 วางท่อเมนประปา บริเวณมิตรภาพ ซอย 4
11,000,000 สานักการประปา
53 ก่อสร้างบ่อบาดาลบริเวณโรงผลิตน้าประปาบ้านใหม่หนองบอน
4,800,000 สานักการประปา
54 วางท่อเมนประปาถนนเบญจรงค์ ซอย 9
180,000 สานักการประปา
55 ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบจ่ายน้าประปาของ ทน.นครราชสีมา
15,000,000 สานักการประปา
รวมแผนงานการพาณิชย์
40,880,000
แผนงานงบกลาง
แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อมรับการเติบโตของเมือง
56 ปรับปรุงติดตั้งเครื่องหมายจราจร
5,000,000
สานักปลัดฯ
รวมแผนงานงบกลาง
5,000,000

๑๙
๑.๓ ผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ
1.3.1 ข้ อ มู ล จากการติ ด ตามและประเมิ น ผลพั ฒ นาเทศบาลนครนครราชสี ม า
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และแผนการดาเนินงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
1.3.1.1. การดาเนินงานของโครงการตามที่ได้กาหนดไว้
แนววิธีการในการประเมินผลของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 –
2565) โดยตามที่แผนพัฒนาฉบับนี้ได้เริ่มต้นดาเนินการมาตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จนมาถึงรอบ
การประเมินในปัจจุบันร่วมระยะเวลาแล้ว 4 ปีงบประมาณ ดังนั้น เพื่อให้ทราบผลการดาเนินงานและ
ความก้าวหน้าที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด ผู้ประเมินจึงได้มีการติดตามผลการดาเนินงานตั้งแต่ปีเริ่มต้นจนถึงปี
ปัจจุบันแบบต่อเนื่องทุกปี ซึ่งถึงแม้การโครงการจะไม่สาเร็จในปีงบประมาณที่ได้กาหนดไว้ในแผน แต่ต้อง
ใช้เวลาและได้ดาเนิน การแล้ว เสร็ จในปี งบประมาณอื่น ผู้ประเมินก็ยังคงมีการติดตามและได้ นาผลมา
ประเมินความก้าวหน้าด้ วยในปีงบประมาณปัจจุบันเพื่อให้มองเห็นข้อมูลพัฒนาการ และตัวเลขทางสถิติ
ต่าง ๆ ของการบริหารโครงการ อันจะเป็นประโยชน์ในการใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อการบริหารโครงการ
ในปีตอ่ ๆ ไป
ทั้งนี้ จากการศึกษาโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๖๕)นาไปสู่การปฏิบัติ ในช่วงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ แบบการติดตามความก้าวหน้า
อย่ างต่อเนื่ องในทุ กปี งบปรปะมาณตามที่ ได้ กล่ าวไปแล้ ว พบว่า ในช่วงปีงบประมาณ.ศ. 2561 มีการ
ดาเนินการโครงการทั้งสิ้น 254 โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการดาเนินโครงการทั้งสิ้น 207
โครงการ และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการดาเนินโครงการทั้งสิ้น 219 โครงการ และเมื่อพิจารณา
จานวนโครงการที่มีการดาเนินการจนถึงขั้นสิ้นสุดโครงการ พบว่า ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 มีโครงการ
ด าเนิ น การสิ้ น สุ ด จ านวน 221 โครงการ (ร้ อ ยละ 87.01) ปี ง บประมาณพ.ศ. 2562 มี โ ครงการ
ดาเนินการสิ้นสุด จานวน 179 โครงการ (ร้อยละ 86.47) และปีงบประมาณพ.ศ. 2563 มีโครงการ
ดาเนินการสิ้นสุด จานวน 157 โครงการ (ร้อยละ 71.69) รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แสดงข้ อมู ล จ านวนโครงการและสภาวะการความส าเร็ จในการด าเนิ นโครงการในช่ วง
ปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖3)
โครงการ (จานวน)
ไม่ประสบความสาเร็จ (คะแนน = ๐.๐๐)
ยกเลิก
ยกเลิก
ยังไม่ได้
สาเหตุอื่นๆ
สถานการณ์
ดาเนินการ ที่ไม่ได้มาจาก
โควิด-๑๙
โควิด 19

ดาเนินการ
สาเร็จ
(คะแนน =
๑.๐๐)

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
(คะแนน =
๐.๕๐)

๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓

๒2๑
๑79
๑57

2
2
2

2
6
10

29
20
๒5

25

๒๕4
๒๐๗
๒๑๙

รวมทั้งสิ้น

557

6

18

74

๒5

๖๘0

ปีงบประมาณ

รวม

๒๐

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นปีที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนาสายพั น ธุ์ ใ หม่ (Covid-19) จึ ง ท าให้ ห ลายโครงการไม่ ส ามารถ
ด าเนิ น การได้ และจะต้ อ งด าเนิ น การตามมาตรการ Social Distancing เพื่ อ ลดการแพร่ ร ะบาด
ของเชื้อไวรัสดังกล่าว ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงจะได้นาเอาปัจจัยนี้มาประกอบการพิจารณา
และจะได้พิจารณายกเว้นไม่นาโครงการที่ได้รับผลกระทบตามข้างต้นมารวมในการประเมินผลครั้งนี้
1.3.1.2 สถานการณ์การดาเนินการตามเป้าประสงค์หลักที่ได้กาหนดไว้
เป้าประสงค์หลักของแผนพัฒนาแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ที่ได้กาหนดไว้เพื่อการศึกษาและประเมินผลมีทั้งหมด 6 ข้อ ได้แก่ 1) มีความเชื่อมั่นต่อการจัดให้บริการ
ของเทศบาลนครนครราชสีมา 2) ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ได้โดยง่าย
3) ครอบครั ว มี ค วามอบอุ่ น 4) มลพิ ษ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มลดลง 5) รายได้ ข องครอบครั ว เพิ่ ม มากขึ้ น
และ 6) มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีในเขตเทศบาลนครนครราชสีมามากขึ้น แต่สาหรับ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากมีเป้าประสงค์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-1๙) ได้แก่ เป้าประสงค์หลักข้อ 6 มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
งานประเพณีในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยกิจกรรมโครงการเกือบทั้งหมดจะต้องถูกยกเลิก เพื่อให้
สอดคล้องตามมาตรการของ Social Distancing ดังนั้น ในการประเมินผลครั้งนี้ จึงจะไม่นาเป้าประสงค์
หลักที่ 6 มาเข้าสู่การประเมินและจะมีการประเมินผลเพียง 5 เป้าประสงค์หลักเท่านั้น
ทั้งนี้ ผลจากการประเมินความรับรู้และการตอบรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในเป้าประสงค์หลัก
ทั้ง 5 ข้อ มีข้อสรุปดังนี้
1. มีพัฒนาการเท่าเดิมและยังคงอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก จานวน 2 เป้าประสงค์หลัก
ได้แก่ เป้าประสงค์ที่ 1 มีความเชื่อมั่นต่อการจัดให้บริการของเทศบาลนครนครราชสีมา และเป้าประสงค์
ที่ 3 ครอบครัวมีความอบอุ่น
2. มีพัฒ นาการเท่าเดิมแต่อยู่ในเกณฑ์ระดับน้อย จ านวน 1 เป้าประสงค์ห ลั ก ได้แก่
เป้าประสงค์ที่ 5 รายได้ของครอบครัวเพิ่มมากขึ้น
3. มี พั ฒ นาการดี ขึ้ น และไปอยู่ ใ นเกณฑ์ ร ะดั บ ดี จ านวน 1 เป้ า ประสงค์ ห ลั ก ได้ แ ก่
เป้าประสงค์ที่ 4 มลพิษด้านสิ่งแวดล้อมลดลง
4. มีพัฒนาการลดลงแต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ระดับดี จานวน 1 เป้าประสงค์ห ลั ก ได้แก่
เป้าประสงค์ที่ 2 ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ได้โดยง่า ย แต่อย่างไรก็ตาม
มีข้อสังเกตว่าในเป้าประสงค์หลักที่ 2 สาเหตุที่มีผลการตอบรับที่ลดลงอาจเนื่องจากเป้าประสงค์ดังกล่าว
มียุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นกลไกในการขับเคลื่อน ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ 2 จะมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียน
การจัดกิจกรรมร่วมกับประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบในสถานการณ์โควิด-19 ทาให้การดาเนินโครงการ
หลายโครงการต้องหยุดชะงัก ชะลอ และ/หรือ ต้องยกเลิกกิจกรรมในบางส่วนออกไป รายละเอียดปรากฏตาม
ตารางที่ 2.2

๒๑
ตารางที่ 2.2 แสดงข้ อ มู ล การเปรี ย บเที ย บผลของการตอบรั บ ในการพั ฒ นาตามเป้ า ประสงค์ ต าม
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ที่กาหนดไว้ระหว่างปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เป้าประสงค์หลัก
๑. มีความเชื่อมั่นต่อการจัดให้บริการของ
เทศบาลนครนครราชสีมา
๒. ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และ
กิจกรรมการเรียนรู้ได้โดยง่าย
๓. ครอบครัวมีความอบอุ่น
๔. มลพิษด้านสิ่งแวดล้อมลดลง
๕. รายได้ของครอบครัวเพิ่มมากขึ้น
6. มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณี
ในเขตเทศบาลฯ มากขึ้น

ผลการตอบรับ
ปี 2562
ปี 2563

การพัฒนา

ดีมาก

ดีมาก

เท่าเดิม

ดีมาก

ดี

ลดลง

ดีมาก
น้อย
น้อย
น้อย

เท่าเดิม
ดีมาก
ดีขึ้น
ดี
เท่าเดิม
น้อย
* ไม่ประเมินปี พ.ศ. 2563 เพราะได้รับ
ผลกระทบเป็นอย่างมากจากสถานการณ์
โควิด-19

1.3.1.3 สภาวการณ์การรับรู้และการตอบรับในผลการดาเนินงานตามกลยุทธ์ที่กาหนด
ไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาในรอบสามปีที่ผ่านมา
การประเมินการรับรู้และการตอบรับ เป็นการประเมินผลการปฏิบัติการขับเคลื่อนกลยุทธ์
ของแต่ล ะยุ ทธศาสตร์ ที่ผู้ มีส่ วนได้ส่ว นเสียที่ได้รับประโยชน์และที่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินการ
ในกลยุทธ์นั้นๆ จะเป็นผู้สะท้อนถึงการรับรู้ในความพยายามในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของเทศบาลนคร
นครราชสีมา และหากมีการรับรู้แล้วมีผลการยอมรับต่อผลงานภายใต้กลยุทธ์นั้น ๆ เป็นอย่างไร ซึ่งในการ
ประเมินได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน จาแนกตามประเภทกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและทั่วถึง

จะประเมินจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ กลุ่มตัวอย่างของพนักงานในเทศบาลนครนครราชสีมา ซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องโดยตรงและสามารถให้ข้อมูลได้
 ยุทธศาสตร์ที่ 2, 3 และ 4 จะประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ กลุ่มตัวอย่างของ

ประชาชนที่อยู่ในชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ของเทศบาลนครนครราชสีมา
ซึ่งผลจากการศึกษาประเมินเป็น ดังนี้
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและ
ทั่วถึง พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดมีการรับรู้ในการดาเนินการทั้ง 4 กลยุทธ์ที่กาหนด และมีผลการตอบรับ

๒๒
ในระดับที่ดีมากทั้ง 4 กลยุทธ์ โดยเมื่อนาไปเปรียบเทียบกับผลประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พบว่ามีระดับการยอมรับที่ดีขึ้นในทุกกลยุทธ์
- ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาสั งคมน่าอยู่อย่างมีดุล ยภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกื อบ
ทั้งหมดมีการรับรู้ในการดาเนินการทั้ง 4 กลยุทธ์ที่กาหนด แต่มีผลการตอบรับในระดับพอใช้ทั้ง 4 กลยุทธ์
และเมื่อนาไปเปรียบเทียบกับผลประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า เป็นระดับการตอบรับ
ที่ลดลง ซึ่งมีข้อสังเกตว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covic-1๙) มากที่สุด ในหลายโครงการต้องมีการชะลอและ/หรือ ยกเลิก ดังนั้น
จึงอาจมีผลกระทบต่อการตอบรับในปัจจุบันเป็นอย่างมาก
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมอย่างยั่ งยืน
พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดมีการรับรู้ในการดาเนินการทั้ง 4 กลยุทธ์ที่กาหนด แต่มีผลการตอบรับ
ในระดับพอใช้และน้ อย จานวน 3 กลยุทธ์ มีจานวน 1 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 3.2 มีการปรับปรุง
ภู มิ ทั ศ น์ ระบบนิ เ วศน์ ที่ มี ร ะดั บ การตอบรั บ ในระดั บ ดี และเมื่ อ น าไปเปรี ย บเที ย บกั บ ผลประเมิ น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า มีทั้งระดับการยอมรับที่เท่าเดิมและลดลง
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
เกือบทั้งหมดมีการรับรู้ในการดาเนินการ ทั้ง 2 กลยุทธ์ที่กาหนด แต่เมื่อพิจารณาผลการตอบรับ พบว่า อยู่ใน
ระดับน้อย ทั้ง 2 กลยุทธ์ และเมื่อนาไปเปรียบเทียบกับผลประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า
มีระดับการยอมรั บที่ลดลงทั้ งหมด ซึ่งมีข้อสั งเกตว่ายุทธศาสตร์นี้ เป็นอีกยุทธศาสตร์ที่ได้รั บผลกระทบ
อย่างมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covic-1๙) และเป็นสถานการณ์
ที่ ยาก ที่ จะสามารถขั บ เคลื่ อนให้ เกิ ดการฟื้ นตั ว ได้ อย่ างรวดเร็ วในขณะนี้ และที่ ส าคั ญเป็ นสภาวการณ์
ด้านเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบทั้งประเทศ มิใช่เฉพาะเพียงพื้นที่ของเทศบาลนครนครราชสีมาเท่านั้น
1.3.1.4 การประเมินความก้าวหน้าในการนาโครงการที่กาหนดไว้ในรอบสามปีที่ผ่านมา
ของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) ไปสู่การปฏิบัติ
เนื่องจาก ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเทศไทยได้ประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรั ส โคโรนาสายพัน ธุ์ใหม่ (Covid-19) ทาให้ ส่ งผลกระทบต่อประชาชนและภาคส่ ว นต่าง ๆ
ของประเทศในแทบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และสาธารณสุข เป็นต้น ดังนั้น
ในการประเมินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีโครงการรวมทั้งสิ้น 219 โครงการ จึงได้มีการ
นาข้อมูลโครงการมาวิเคราะห์โดยละเอียด เพื่อพิจารณาโครงการที่มีความจาเป็นต้องยกเลิกอันเนื่องมาจาก
การได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) โดยตรง
จนไม่สามารถดาเนินการต่อไปได้และจะไม่นาโครงการเหล่านั้นมาเข้าสู่กระบวนการประเมิน ทั้งนี้ ผลจาก
การพิจารณาจาแนกโครงการ สรุปได้ดังนี้
๑) โครงการที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน ๑57 โครงการ
๒) โครงการที่ยังอยู่ในระหว่างการดาเนินการ จานวน 2 โครงการ
3) โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ จานวน 10 โครงการ
4) โครงการที่ได้ยกเลิกแต่มิได้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
นาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) โดยตรง จานวน 25 โครงการ
5) โครงการที่ได้มีการยกเลิกเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) โดยตรง จานวน 25 โครงการ

๒๓

ดังนั้น โครงการทั้งหมดของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่นามาศึกษาวิเคราะห์ รวมทั้งสิ้น
๑๙4 โครงการ (เฉพาะข้อ 1 – ข้อ 4 เท่านั้น)
ผลจากการประเมินความก้าวหน้าในการดาเนินโครงการในภาพรวม พบว่า ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีคะแนนการประเมิน เท่ากับ
5 คะแนน อยู่ ในเกณฑ์ร ะดับ ดีมาก หากพิจารณาเป็นภาพรวมทั้งสามปีงบประมาณสะสมแล้ ว พบว่า
มีคะแนนการประเมินเท่ากับ 5.00 คะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก
1.3.1.5 การประเมินความสาเร็จเฉพาะโครงการที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จเมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างผลงานกับเป้ าหมายที่กาหนดไว้ในรอบสามปีที่ผ่ านมาของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสี มา
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5)
โดยการประเมินความสาเร็จของสาหรับโครงการที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จในช่วงสามปี
ที่ผ่านมา พบว่า ได้คะแนนการประเมิน เท่ากับ 4.97 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก และเมื่อพิจารณา
เป็นรายยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ ๑ และยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้คะแนนประเมิน เท่ากับ 5.00 คะแนน
อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก รองลงมา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ และ 3 คือ ได้คะแนนการประเมินเท่ากับ ๔.95 คะแนน
อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก เท่ากัน
สาหรับผลประเมินความสาเร็จเฉพาะโครงการที่แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พบว่ า ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การยกระดั บ ขี ด ความสามารถในการให้ บ ริ ก ารอย่ า งครอบคลุ ม และทั่ ว ถึ ง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพ และยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การ
เติบโตอย่างมีคุณภาพ มีคะแนนการประเมิน เท่ากับ 5.00 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับ ดีมาก เท่ากัน โดย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีคะแนนการประเมิน เท่ากับ
4.84 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก เช่นกัน
๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดาเนินงาน
1.4.1 ความสาเร็จของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
โดยในการวั ด ประเมิ น เป้ า ประสงค์ ห ลั ก ของแผนพั ฒ นาเทศบาลนครนครราชสี ม า
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ในช่ วงปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 จะมี ทั้ งหมด 6 ข้ อ ได้ แก่
1) มีความเชื่อมั่นต่อการจัดให้บริการของเทศบาลนครนครราชสีมา 2) ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
และกิจกรรมการเรียนรู้ได้โดยง่าย 3) ครอบครัวมีความอบอุ่น 4) มลพิษด้านสิ่งแวดล้อมลดลง 5) รายได้ของ
ครอบครัวเพิ่มมากขึ้น และ 6) มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีในเขตเทศบาลนครนครราชสีมามาก
ขึ้น แต่เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเป้าประสงค์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-1๙) ได้แก่ เป้าประสงค์หลักที่ 6 มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมงาน
ประเพณี ในเขตเทศบาลนครนครราชสี มา โดยกิจกรรมโครงการเกื อบทั้ งหมดจะต้ องถู กยกเลิ ก เพื่ อให้
สอดคล้องตามมาตรการของ Social Distancing ดังนั้น ในการประเมินผลครั้งนี้ จึงจะไม่นาเป้าประสงค์หลัก
ที่ 6 มาเข้าสู่การประเมินและจะมีการประเมินผลเพียงห้าเป้าประสงค์หลักเท่านั้น
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ทั้งนี้ ผลจากการประเมินพัฒนาการของความรับรู้และการยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เป็นผู้สะท้อนความสาเร็จของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ในเป้าประสงค์หลัก ทั้ง 5 ข้อ สรุปได้ดังนี้
1. มีพัฒนาการเท่าเดิมและยังคงอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก จานวน 2 เป้าประสงค์หลัก ได้แก่
เป้าประสงค์ที่ 1 มีความเชื่อมั่นต่อการจัดให้บริการของเทศบาลนครนครราชสีมา และเป้าประสงค์ที่ 3 ครอบครัว
มีความอบอุ่น
2. มี พั ฒนาการเท่ าเดิ มแต่ อยู่ ในเกณฑ์ ระดั บน้ อย จ านวน 1 เป้ าประสงค์ หลั ก ได้ แก่
เป้าประสงค์ที่ 5 รายได้ของครอบครัวเพิ่มมากขึ้น
3. มีพัฒนาการดีขึ้นและเปลี่ยนขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์ระดับดี จานวน 1 เป้าประสงค์หลัก ได้แก่
เป้าประสงค์ที่ 4 มลพิษด้านสิ่งแวดล้อมลดลง
4. มี พั ฒนาการลดลงแต่ ยั งคงอยู่ ในเกณฑ์ ระดั บดี จ านวน 1 เป้ าประสงค์ หลั ก ได้ แก่
เป้าประสงค์ที่ 2 ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ได้โดยง่าย แต่อย่างไรก็ตามมี
ข้อสังเกตว่าในเป้าประสงค์หลั กที่ 2 สาเหตุที่มีผลการตอบรับที่ลดลงอาจเนื่องจากเป้าประสงค์ดังกล่าวมี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นกลไกในการขับเคลื่อน ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ 2 จะมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียน การจัด
กิจกรรมร่วมกับประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่
(Covid-19) ทาให้ การดาเนิ นโครงการหลายโครงการต้องหยุ ดชะงัก ชะลอ และ/หรือ ต้องยกเลิ กกิจกรรม
ในบางส่วนออกไป
การวัดผลการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของแต่ละยุทธศาสตร์ที่รับฟังความคิดเห็นและการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งผู้ที่ได้รับประโยชน์และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินการในกลยุทธ์นั้น ๆ
โดยดาเนินการเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนหาผู้รับรู้ และ ไม่รับรู้ และขั้นตอนรับฟังผลความคิดเห็นจาก
กลุ่มผู้รับรู้ในคุณภาพของการขับเคลื่อนกลยุทธ์ ทั้งนี้ ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุ มและ
ทั่วถึง พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้ งหมดมีการรับรู้ในการดาเนินการทั้ง 4 กลยุทธ์ที่กาหนด และมีผลการ
ตอบรับในระดับที่ดีมากทั้ง 4 กลยุทธ์ โดยเมื่อนาไปเปรียบเทียบกับผลประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พบว่ามีระดับการยอมรับที่ดีขึ้นในทุกกลยุทธ์
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพร่วมในการพัฒนาสังคม พบว่า
กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดมีการรับรู้ในการดาเนินการทั้ง 4 กลยุทธ์ที่กาหนด แต่มีผลการตอบรับในระดับ
พอใช้ทั้ง 4 กลยุ ทธ์ และเมื่อน าไปเปรี ยบเทีย บกับผลประเมิน ในปีง บประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า
เป็นระดับการตอบรับที่ลดลง ซึ่งมีข้อสังเกตว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-1๙) มากที่สุด ในหลายโครงการต้องมีการชะลอและ/
หรือ ยกเลิก ดังนั้น จึงอาจมีผลกระทบต่อการตอบรับในปัจจุบันเป็นอย่างมาก
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมอย่างยั่ งยืน
พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดมีการรับรู้ในการดาเนินการทั้ง 4 กลยุทธ์ที่กาหนด แต่ มีผลการตอบรับ
ในระดับพอใช้และน้อย จานวน 3 กลยุทธ์ มีจานวน 1 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 3.2 มีการปรับปรุงภูมิทัศน์
ระบบนิเวศน์ ที่มีระดับการตอบรับในระดับดี และเมื่อนาไปเปรียบเทียบกับผลประเมินในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 พบว่า มีทั้งระดับการยอมรับที่เท่าเดิมและลดลง
- ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 การเสริ ม สร้ า งเศรษฐกิ จ สู่ ก ารเติ บ โตอย่ า งมี คุ ณ ภาพ พบว่ า
กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดมีการรับรู้ในการดาเนินการ ทั้ง 2 กลยุทธ์ที่กาหนด แต่เมื่อพิจารณาผลการตอบรับ
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พบว่า อยู่ในระดับน้อย ทั้ง 2 กลยุทธ์ และเมื่อนาไปเปรียบเทียบกับผลประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พบว่า มีระดับการยอมรับที่ลดลงทั้งหมด ซึ่งมีข้อสังเกตว่ายุทธศาสตร์นี้ เป็นอีกยุทธศาสตร์ที่ได้รับผลกระทบ
อย่ างมากจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรน่ า สายพั น ธุ์ ใ หม่ (Covid-1๙) และเป็ น
สถานการณ์ที่ย าก ที่จ ะสามารถขับ เคลื่ อนให้ เกิดการฟื้นตัว ได้อย่างรวดเร็วในขณะนี้และที่สาคัญเป็น
สภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบทั้งประเทศ มิใช่เฉพาะเพียงพื้นที่ของเทศบาลนครนครราชสีมา
เท่านั้น
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการที่มาขอรับ
บริการ ณ สถานที่ตั้งของสานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่มีการ
ดาเนินโครงการ ทั้งนี้ จึงได้แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 3 กลุ่ม และได้กาหนดข้อคาถามในการ
ประเมินที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมของลักษณะการประเมิน ได้แก่ 1) กลุ่มประชาชนผู้มาขอรับ
บริการ ณ พื้นที่ตั้งของสานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 2) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการด้านการ
ก่อสร้าง ปรับปรุง และเพิ่มเติมสิ่งก่อสร้าง และ 3) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่โครงการ
ก่อสร้าง ปรับปรุง และเพิ่มเติ่มสิ่งก่อสร้าง โดยสามารถสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้
1. กลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที่ ม ารั บ บริ ก าร ณ พื้ น ที่ ตั้ ง ของส านั ก งานเทศบาลนคร
นครราชสีมา โดยการสุ่มตัวอย่าง จานวน 100 คน พบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.26 คะแนน
อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก
2. กลุ่ มผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยในพื้นที่ที่มีการก่อสร้าง ปรับปรุง และเพิ่มเติมสิ่ งก่อสร้ า ง
โดยการสุ่มตัวอย่าง จานวน 122 คน พบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 3.60 คะแนน อยู่ในเกณฑ์
ระดับปานกลาง
3. กลุ่ มผู้ มีส่ ว นได้ส่ว นเสียในโครงการอื่น ๆ ที่มิใช่สิ่ งก่อสร้าง ปรับปรุง และเพิ่มเติม
สิ่งก่อสร้างโดยการสุ่มตัวอย่าง จานวน 123 คน พบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.04 คะแนน
อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก
๑.๕ ปัญหา อุปสรรคการดาเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข
1.5.1 ปัญหา อุปสรรคและการดาเนินการที่ผ่านมา
1.5.1.1 การเกิดช่องว่างของความเข้าใจอันดีระหว่างกันของประชาชนในพื้นที่ต่อการ
ดาเนิ นงานของเทศบาลนครนครราชสีมา โดยข้อมูลผลจากการประเมินที่ผ่ านมาในช่วง ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 – 2563 สิ่งที่พบและสะท้อนออกมาจากประชาชนในพื้นที่ที่ได้เข้าไปศึกษาประเมิน คือ การ
สื่อสารข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ยังไปไม่ทั่วถึง หรือไม่สามารถไปถึงได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม จึงทาให้ประชาชน
ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเกิดความเข้าใจไม่ถูกต้อง คลาดเคลื่อนจากสิ่งที่เป็นจริง และหากปัญหาในการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์นี้ยังไม่ได้รับการแก้ไข อาจเกิดกระบวนการรับรู้แบบถาวร และสะสมเป็นความไม่
เชื่อมั่นต่อการให้บริการเทศบาลนครนครราชสีมาในระยะยาวได้ กรณีตัวอย่าง เช่น ปัญหาในหลายเหตุการณ์
ที่เกิดในพื้นที่บริการของเทศบาลนครนครราชสีมา ที่มีหน่วยงานอื่นเข้ามาดาเนินการในพื้นที่ของเทศบาล
นครนครราชสี ม า ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ที่ น อกเหนื อ จากการควบคุ ม เพราะเทศบาลนครนครราชสี ม าไม่ ใ ช่ เป็ น
ผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งประชาชนไม่สามารถจาแนกได้ว่าเป็นการดาเนินการของหน่วยงานอื่น เช่นกรณี (1)
ควรมีการดาเนินการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่หน่วยราชการอื่นเป็นผู้รับผิดชอบในทางกฏหมาย แต่ยังไม่มีแผน
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ที่จะดาเนินการ โดยประชาชนในพื้นที่ส่ วนใหญ่เห็ นว่าควรมีการดาเนินการในเรื่องนี้ในช่วงเวลาขณะนี้
ประชาชนไม่ได้รั บข้อมูลใด ๆ จึงได้เข้าใจว่าเป็นหน้าที่ของเทศบาลนครนครราชสี มา แต่ปล่อยไว้ ไม่ ได้
ดาเนินการใด ๆ (2) อีกกรณี เช่น โครงการการนาสายไฟฟ้าลงใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่
และเกิดผลกระทบด้ านการจราจรซึ่ งประชาชนบางส่ วนเข้าใจว่ าเป็ นการด าเนิ นการของเทศบาลนคร
นครราชสีมา เป็นต้น
1.5.1.2 การสะสมของโครงการพัฒนาต่างๆ ของเทศบาลนครนครราชสีมาที่ให้บริการ
แก่ประชาชน โดยเฉพาะโครงการด้านการก่อสร้างและปรับปรุงต่าง ๆ เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่ใช้เวลา
ดาเนินการมากกว่าหนี่งปี และมีแนวปฏิบัติปกติที่ได้ดาเนินการ ได้แก่ ในปีแรกเป็นการสารวจ ออกแบบ
และจัดซื้อจัดจ้าง สาหรับในปีถัดมาผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกให้ดาเนินการจะเข้าไปดาเนินการ
ในพื้นที่ แต่ด้วยรายการก่อสร้างปรับปรุ งหลายรายการมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
เช่น การปรับปรุงระบบระบายน้า การก่อสร้างถนนเข้าชุมชน เป็นต้น โดยประชาชนในพื้นที่การดาเนิน
โครงการไม่รั บ ทราบ และไม่เข้าใจในเรื่องนี้ จึงปรากฎออกมาในผลการประเมินประสิ ทธิภ าพในการ
ดาเนินการของเทศบาลนครนครราชสี มาของประชาชนในพื้นที่ ไปในทิศทางที่ลดลง นอกจากนี้ สิ่งที่มี
ความสาคัญต่อการรับรู้ของประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ กระบวนการควบคุมงานการก่อสร้างและปรับปรุงตาม
โครงการต่าง ๆ เพราะหากไม่เข้าไปดาเนินการอย่างใกล้ชิดก็จะกระทบต่อคุณภาพงาน และระยะเวลาการ
ก่อสร้างที่เกินกว่าเวลาที่เหมาะสม และผลกระทบจากการก่อสร้างที่ไม่มีการดูแลอย่างเหมาะสม ก็จะยิ่งทา
ให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อการดาเนินงานของเทศบาลนครนครราชสีมามากยิ่งขึ้น
1.5.1.3 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การพั ฒ นาสั ง คมน่ า อยู่ อ ย่ า งมี ดุ ล ยภาพ โดยโครงการ
ดาเนินการภายใต้ของยุทธศาสตร์นี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะได้รับผลกระทบจากปัญหาของการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) มากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากมีกิจกรรมของโครงการ
ในหลายอย่างที่ต้องชะลอ ยกเลิก ไม่สามารถดาเนินการได้ หรือ ดาเนินการได้แต่ก็ไม่เต็มประสิทธิภาพ
ตัวอย่างเช่น กรณีที่จาเป็นต้องหยุดการเรียนการสอนไปในระยะหนึ่ง หรือ กิจกรรมชุมชมในหลาย ๆ
กิจกรรมต้องถูกยกเลิก และ ไม่สามารถทาได้อย่างเต็มที่ ซึ่งส่งผลต่อผลการประเมินเป้าประสงค์ หลักที่ 2
ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ได้โดยง่ายที่ลดลง
1.5.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็น
ยุทธศาสตร์ที่มีเป้าประสงค์เพื่อทาให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา มีรายได้และมี
สภาวะทางเศรษฐกิ จ ที่ ดี ขึ้ น แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม ด้ ว ยเรื่ อ งดั ง กล่ า วเป็ น เรื่ อ งในระดั บ มหาภาค ( Macro
economy) มิใช่เป็นเรื่องที่จะสามารถที่จะดาเนินการได้อย่างเห็นผลได้รวดเร็ว และดาเนินการโดยเทศบาล
นครนครราชสีมาเพียงลาพังได้ จะต้องอาศัยหน่วยงานร่วมกันในหลาย ๆ หน่วยงาน ทั้งหน่วยงานในระดับ
จังหวัดไปจนถึงระดับภาค โดยจากโครงการที่ปรากฏจะเป็นโครงการที่ทาให้เกิดผลกระทบได้เพียงเล็กน้อย
เท่านั้น ซึ่งเรื่องนี้หากขาดการประชาสั มพันธ์ให้ เกิดความเข้าใจในตาแหน่งการดาเนินการที่ เหมาะสม
กับขีดความสามารถของเทศบาลนครนครราชสีมาแล้ว ก็จะทาให้เกิดความคาดหวังและเข้าใจที่คาดเคลื่อนได้
1.5.2 แนวทางแก้ไข
1.5.2.1 โดยโลกในปัจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สังคมได้ตระหนักถึงการต้อง
เปลี่ยนแปลงปรับตัว และให้ความสาคัญกับแนวคิด Disruption ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในวิธีใหม่ โดยการ

๒๗
เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงกับที่เคยทาในสิ่งเดิม ๆ เพราะวิธีการเดิม ๆ อาจจะเป็นสิ่งที่ทาให้เทศบาลนคร
นครราชสีมาไม่สามารถบรรลุตามเป้าประสงค์หลักที่กาหนดไว้ได้
1.5.2.2 ปัญหาสาคัญของเทศบาลนครนครราชสีมา ที่พบจากผลการประเมิน พบว่า
ไม่ใช่เกิดจากการจั ด ให้ บ ริ การที่ ไ ม่ดี เ พีย งพอต่ อประชาชนผู้ รับ บริ ก ารและประชาชนที่ อาศั ยในพื้ น ที่
ของเทศบาลนครนครราชสีมา แต่ปัจจัยปัญหาคือ การมีช่องทางในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว สมบูรณ์
และสามารถสื่อสารได้สองทางแก่ประชาชนในพื้นที่ดาเนินโครงการต่าง ๆ รวมถึงการมีเครื่องมือในการ
กากับ ควบคุม ติดตามงานโครงการที่มีผู้ประกอบการที่รับไปดาเนินการแทนเทศบาลนครนครราชสี มา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะเห็นได้จากผลการตอบรับจากการประเมินผลเชิงคุณภาพในยุทธศาสตร์ที่ 3
การจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งยั่ งยื น ซึ่ ง พบว่ า อยู่ ใ นระดั บ ที่ น้ อ ยนับ ตั้ ง แต่ เริ่ม
ดาเนินการตามแผนในปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา ซึ่งสิ่งหนึ่งที่เทศบาลนครนครราชสีมาอาจต้องเลือกเข้ามา
ดาเนินการ ได้แก่ การใช้ Digital Disruption หรือการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับตัว และเปลี่ยน
วิ ธี ก ารท างานให้ ส อดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ซึ่ ง จะเป็ น ผลดี อ ย่ า งมากต่ อ เทศบาลนคร
นครราชสีมาในช่วงสองปีที่เหลือของแผนต่อไป
1.5.2.3 สิ่งที่ควรดาเนินการ คือ การสร้างเครื่องมือในการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ
การสื่อสารสองทางต่อประชาชนผู้รับบริการ รวมถึงการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีในการกากับควบคุมงานใน
พื้ น ที่ ต่ า ง ๆ ให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และรวมถึ ง การพั ฒ นาองค์ ก ารตามหลั ก การ Digital
transformation ที่มุ่งการนาเทคโนโลยีดิจิทัล มาเปลี่ยนแปลงองค์การอย่างน้อยใน 4 เรื่อง ได้แก่ (1) การ
เพิ่มอานาจการตัดสิ นใจให้แก่บุคลากร (empower your employees) (2) การสร้างความเชื่อมโยงและ
ผูกพันธ์ในตัวลูกค้า (engage your customer) (3) การเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน (optimize your
operations) และ (4) เปลี่ ย นโฉมการให้ บ ริ ก ารของเทศบาลนครนครราชสี ม า ( transform your
product) ตัวอย่าง การดาเนินการในข้อ (2) การสร้างความเชื่อมโยงและผูกพันธ์ในตัวลูกค้า เช่น การมี
Mobile Application ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้จาก QR Code ของป้ายติดประกาศหน้างาน รวมถึง
จะสามารถแสดงความคิดเห็น ได้รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลนครนครราชสีมา และการมีส่วนร่วมในการ
กากับควบคุมงานก่อสร้างในพื้นที่อีกด้วย หรือ ในกรณีของการดาเนินการ (3) การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทางานของการควบคุมงานในพื้นที่ อาจมี Mobile Application ที่ผู้ประกอบการจะต้องรายงานความ
คืบหน้า พร้อมภาพถ่ายผลงานจากสถานที่จริงให้ทางเทศบาลนครนครราชสีมา ได้รับทราบความคืบหน้า
ตามระยะเวลาในแต่ล่ะช่วงที่กาหนด เป็นต้น
1.5.2.4 นอกจากนี้การกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จ (KPI) ในเชิงคุณภาพยังเป็นเรื่อง
สาคัญที่จะต้องมีการเริ่มอย่างจริงจัง เพราะเนื่องด้วยการกาหนดแต่ในเชิงปริมาณที่ผ่านมาจากผลการ
ประเมินเป็นที่แน่ชัดแล้วไม่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับการยอมรับในผลงานของเทศบาลนครนครราชสีมาแต่อย่าง
ใด แต่ตรงกันข้ามอาจทาให้เกิดความไม่เชื่อมั่นต่อคุณภาพผลงานที่ทาขึ้น ดังนั้น สิ่งนี้จึงควรจะได้มีการ
เริ่มต้นดาเนินการอย่างจริงจัง

๒๘
๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
๒.๑ การติดตามและประเมินยุทธศาสตร์
หลักแนวคิดที่ใช้ในการใช้ออกแบบกระบวนการศึกษาตามข้างต้น ได้แก่ หลักการในการวัด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลขององค์กร ตามแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ที่สถาบันพระปกเกล้า และ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กพร. ได้นาเสนอแนวทางไว้ รวมทั้งได้นาแนวคิดในการ
วิเคราะห์ บั น ไดวัดผลลั พธ์ที่ พึง ประสงค์เ พื่อ การพิ จารณาความสั ม พันธ์ตามล าดับจากจุ ดเริ่ม ต้น ไปถึ ง
จุดสุดท้ายที่จะบ่งบอกถึงคุณค่าตามเป้าหมาย และนามากาหนดหาตัวบ่งชี้สาคัญ (Key Performance
Indicator) ที่จะบ่งบอกถึงความสาเร็จ และ/หรือ ไม่สาเร็จจากการดาเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยรายละเอียดผลการวิเคราะห์บันไดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
เพื่อใช้ประกอบในการประเมินผล
ในการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา ผู้ประเมินได้นาแนวคิดหลักการในการ
วัดความคุ้มค่า และประสิทธิผลองค์กร มาใช้เป็นกรอบในการประเมินผล ซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้ประมาณ
การมาจาก แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถาบันพระปกเกล้า และสานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ กพร. ที่ได้นาเสนอและเผยแพร่แนวคิดไว้
๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกรอบวิธีการติดตามและประเมินผลที่ถูกต้องตาม
หลั กวิช าการ มีร ะเบี ย บวิธีการในการติดตามและประเมินผลที่ชัดเจน รวมทั้งมีเครื่องมือติดตามและ
ประเมินผลที่ถูกต้องมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงประเด็นการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารจัดการของคณะผู้บริหาร ที่สามารถแก้ไขปัญหาและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดีเหมาะสมอันเกิดจากการให้บริการทีด่ ีของเทศบาลนครนครราชสีมา
การประเมินความรับรู้และการตอบรับในผลการดาเนินงาน ตามแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสี มา เพื่อตอบสนองเป้ าประสงค์และโอกาสการบรรลุ พันธกิจและวิสัยทัศน์ของเทศบาลนคร
นครราชสี ม า และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล การด าเนิ น งานแผนงาน/โครงการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 และประเมินผลความส าเร็จของแผนงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖4 ตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อทราบผลความส าเร็ จของโครงการตามแผนการดาเนินงานเทศบาลนครนครราชสี มา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. เพื่ อ ทราบความก้ าวหน้ าในการน าแผนงาน/โครงการที่ ก าหนดไว้ ใ นรอบปี ที่ ผ่ านมา
ของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ไปสู่การปฏิบัติ
๓. เพื่ อทราบความรั บรู้ และการตอบรั บในผลการด าเนิ นงานตามแผนพั ฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมาในรอบปีที่ผ่านมาของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
๔. เพื่อทราบความต้องการ/ความจาเป็นสาหรับการวางแผนและการดาเนินงานในระยะต่อไป
5. เพื่อให้ได้ข้อมูลสาหรับนาไปใช้ปรับปรุงการดาเนินงานของเทศบาลนครนครราชสีมา ในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
6. เพื่อวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน/โครงการในภาพรวม

๒๙
๒.๓ กรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผล
บันไดวิเคราะห์ผลงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕)
ความตอบรับในการ
ดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาเทศบาลฯ
ความรับรู้ในการ
ดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาเทศบาลฯ
ความก้าวหน้าในการ
ดาเนินการตามแผน
ของการดาเนินงานตาม
กิจกรรมของเทศบาลฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
ผลการดาเนินโครงการตามแผน  ระดับความก้าวหน้าในการ
ดาเนินงานเทศบาลฯ ปีงบประมาณ นาแผนการดาเนินงาน
พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนคร นม.
 ระดับความสาเร็จในการดาเนิน
การตามกิจกรรมโครงการในแผน
การดาเนินงานเทศบาลนคร
นม. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 ระดับความสาเร็จของการบรรลุตาม
เป้าหมายของโครงการในแผนการ
ดาเนินงานเทศบาลนคร นม.
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔
ไปสู่การปฏิบตั ิ

 ระดับของความรับรู้
ในผลการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนา
เทศบาลนคร นม.
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ในรอบปีที่ผ่านมา

 ระดับของการตอบรับใน
ผลการดาเนิน
งานตามแผนพัฒนา
เทศบาลนคร นม. ใน
รอบปีที่ผ่านมา (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕)
 ระดับการตอบรับต่อ
การไปสูก่ ารบรรลุ
เป้าประสงค์ของ
แผนพัฒนาเทศบาลนคร
นม. (พ.ศ.๒๕๖๑๒๕๖๕)

๓๐
๒.๔ กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
2.4.1 กรอบความสัมพันธ์เของประเด็นการวัดผลและวิธีการวัดประเมินผล :
ตัวบ่งชี้

ขอบเขตการศึกษา

ระดับความสาเร็จใน - โครงการที่บรรจุไว้
การดาเนินกิจกรรม
ในแผนการ
ตามโครงการใน
ดาเนินงานเทศบาล
แผนการดาเนินงานง นครนครราชสีมา
เทศบาลนคร
ปีงบประมาณ พ.ศ.
นครราชสีมา
๒๕๖๔
ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔

ระดับความสาเร็จ - โครงการที่บรรจุไว้
ของการบรรลุตาม
ในแผนดาเนินงาน
เป้าหมายของ
เทศบาลนคร
โครงการในแผนการ
นครราชสีมา
ดาเนินงานเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.
นครนครราชสีมา
๒๕๖๔
ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔

ระดับความก้าวหน้า - โครงการที่บรรจุไว้
ในการนาแผนการ
ในแผนดาเนินงาน
ดาเนินงานเทศบาล
เทศบาลนคร
นครนครราชสีมา
นครราชสีมา
ในปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
ไปสู่การปฏิบัติ

เครื่องมือจัด
เก็บข้อมูล

สิ่งที่ต้องการได้รับคาตอบ

แหล่งของข้อมูล

สถานภาพของการดาเนิน
กิจกรรมตามแผนโครงการ
ในแผนการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ ที่กาหนดไว้
ประกอบด้วย
- ที่ดาเนินการได้ตามแผน
- ที่ดาเนินการไม่เป็นไป
ตามแผน
- ที่ยกเลิก
- ฯลฯ
สถานภาพของโครงการที่
กาหนดไว้ในแผนการ
ดาเนินงาน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ ประกอบด้วย
- ที่แล้วเสร็จ (การ
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมายที่กาหนด)
- ที่ยกเลิก
- ที่ยังอยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ
- ฯลฯ
สถานภาพของโครงการที่
กาหนดไว้ในแผนการ
ดาเนินงาน ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
ประกอบด้วย
- ที่แล้วเสร็จ (การ
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ที่กาหนด)
- ที่ยกเลิก

- บุคลากร
ผู้เกี่ยวข้องกับ
โครงการ

แบบเก็บ
ข้อมูลสภาพ
ปัจจุบันของ
โครงการ

- บุคลากร
ผู้เกี่ยวข้องกับ
โครงการ
- ผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสียของ
โครงการ (กรณี
โครงการได้
ดาเนินการแล้ว
เสร็จ)
- การลงพื้นที่เพื่อ
ดูผลงานที่
ปรากฏ
- บุคลากร
ผู้เกี่ยวข้องกับ
โครงการ
- ข้อมูลที่ได้มีการ
ประเมินผล
มาแล้วตั้งแต่
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
จนถึงปัจจุบัน

แบบเก็บ
ข้อมูลสภาพ
ปัจจุบัน
โครงการ และ
แบบสอบถาม
ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของ
โครงการ

แบบสารวจ
สถานภาพ
ปัจจุบัน แบบ
Checklist

๓๑

ตัวบ่งชี้

ขอบเขตการศึกษา

สิ่งที่ต้องการได้รับคาตอบ

แหล่งของข้อมูล

- ที่ยังอยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ
- ฯลฯ
ระดับของความรับรู้ใน - กลยุทธ์ที่กาหนดไว้ - สถานภาพของการรับรู้ - บุคลากร
ผลการดาเนินงานตาม ในแผนพัฒนา
ในสิ่งที่เทศบาลนคร
ผู้เกี่ยวข้องกับ
แผนพัฒนาเทศบาล
เทศบาลนคร
นครราชสีมามุ่ง
โครงการ
นครนครราชสีมา
นครราชสีมา (พ.ศ. ดาเนินการตามกลยุทธ์ที่ - ผูม้ ีส่วนได้ ส่วน
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ได้กาหนดไว้
เสียของ
ในรอบปีที่ผ่านมา
โครงการ (ผู้พัก
อาศัยในพื้นที่
บริการของ
เทศบาล นม.
และผู้เข้ามา
ขอรับบริการ)
ระดับของการตอบรับ - กลยุทธ์ที่กาหนดไว้ - สถานภาพของการตอบ - ผู้มีส่วนได้ ส่วน
ในผลการดาเนินงาน
ในแผนพัฒนา
รับต่อผลงานตามกล
เสียของ
ตามแผนพัฒนา
เทศบาลนคร
ยุทธ์ของแผนพัฒนา
โครงการ (ผู้พัก
เทศบาลนคร
นครราชสีมา (พ.ศ. เทศบาลนคร
อาศัยในพื้นที่
นครราชสีมา (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
นครราชสีมาได้
บริการของ
๒๕๖๑-๒๕๖๕) ใน
ดาเนินการ
เทศบาล นม.
รอบปีที่ผ่านมา
และผู้เข้ามา
ขอรับบริการ)
ระดับการตอบรับต่อ - เป้าประสงค์ของ - สถานภาพของการตอบ - ผู้มีส่วนได้ ส่วน
การไปสู่การบรรลุ
แผนพัฒนา
รับต่อผลงานเพื่อการ
เสียของ
เป้าประสงค์ของ
เทศบาลนคร
บรรลุเป้าประสงค์ของ
โครงการ (ผู้พัก
แผนพัฒนาเทศบาล
นครราชสีมา (พ.ศ. แผนพัฒนาเทศบาลนคร อาศัยในพื้นที่
นคร นม. (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
นครราชสีมา
บริการของ
๒๕๖๕) ในรอบปีที่
เทศบาล นม.
ผ่านมา
และผู้เข้ามา
ขอรับบริการ)

เครื่องมือจัด
เก็บข้อมูล

แบบสอบถาม
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของ
เทศบาลนคร
นม.

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม

๓๒

Q-001-1

๒.5 แบบสาหรับการติดตามประเมินผล

แบบสารวจสภาพปัจจุบนั ของโครงการ แบบ Checklist
คาชี้แจง ให้ทาเครื่องหมาย  และใส่ตัวเลขลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อเท็จจริงของโครงการมากที่สุด
แผนงานโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ..........................

กลุ่มภารกิจ/
ชื่อโครงการ

1. ………..
2. …………
3. …………
4. …………
5. …………
6. …………
7. …………
8. …………
9. …………
10. ………

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

สถานภาพการนาไป
ดาเนินการ
ดาเนินการ
แล้ว

ไม่ได้
ดาเนินการ

ผลการดาเนินการ
ยกเลิก
ข้อมูล
ร้อยละ
โครงการ
เพิ่มเติม

สาหรับโครงการทีไ่ ด้ตงั้ เป้าผลงานไว้

หน่วย
นับ

ปรับปรุง...
ติดตั้ง........
ประชาชน...

หมายเหตุ: *กรณีที่ต้องการวัดความพึงพอใจ ตามลักษณะของแต่ละประเภทจะใช้เครื่องมือการวัดตามแบบสอบถามต่อไปนี้

แผน

ผล

ร้อยละ

หน่วยงาน

๓๓

แบบสอบถาม

Q-002-2

เรื่อง ความพึงพอใจการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน
ชุมชน.............................................. เทศบาลนครนครราชสีมา
แบบสอบถามนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ของเทศบาล
นครนครราชสี ม า การตอบแบบสอบถาม ขอความกรุ ณาให้ ท่ านตอบให้ ครบทุ กข้ อ ข้ อมู ลทุ กข้ อมี ผลและ
ความสาคัญต่อการทางาน และนามาปรับปรุงระบบการทางาน กระบวนการทางาน และประเมินผลการทางาน
เพื่อการปรับปรุงการทางานในครั้งต่อไป ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ จะไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่อย่างใด
โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น ๓ ตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับบริการ
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะของประชาชนผู้ได้รับบริการ
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงใน และเติมข้อมูลลงในช่องว่างให้ตรงกับความเป็นจริง
๑. เพศ
๑) ชาย

๒) หญิง

๑) ต่ากว่า ๒๐ ปี

๒) ๒๐ – ๓๐ ปี

๔) ๔๑ – ๕๐ ปี

๕) ๕๑ ปีขึ้นไป

๒. อายุ

๓. ระดับการศึกษา
๑) ต่ากว่าประถมศึกษา
๔) มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

๓) ๓๑ – ๔๐ ปี

๒) ประถมศึกษา

๓) มัธยมศึกษาตอนต้น

๕) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

๖) ปริญญาตรี

๗) สูงกว่าปริญญาตรี โปรดระบุ …………................................................…
๔. อาชีพหลัก
๑) รับราชการ
๔) ค้าขาย/ประกอบธุรกิจ
๕. รายได้ต่อเดือน (โดยประมาณ)
๑) ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท
๔) ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท

๒) พนักงานองค์กรของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ

๓) รับจ้าง

๕) เกษตรกร

๖) อื่นๆ โปรดระบุ …………

๒) ๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท

๓) ๑๐,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท

๕) ๓๐,๐๐๑ – ๕๐,๐๐๐ บาท

๖) มากกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท

๓๔
๖. ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
๑) ไม่ได้อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
๒) น้อยกว่า ๑ ปี
๓) ตั้งแต่ ๑-๓ ปี
๔) ตั้งแต่ ๔-๕ ปี
๕) มากกว่า ๕ ปีขึ้นไป
๗. ตาแหน่งในชุมชน
ประธานชุมชน
ประชาชนในชุมชน.......................................
๘. เหตุผลที่ต้องใช้เส้นทาง (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)
ติดต่อสื่อสารในชุมชน
ติดต่อสื่อสารนอกชุมชน
ประกอบอาชีพ

อื่น ๆ ......................

อื่น ๆ (ระบุ)......................................

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทางทาการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน หน่วยงานรับผิดชอบ เทศบาล
นครนครราชสีมา
ประเด็นคาถามของผู้ใช้เส้นทางการก่อสร้างถนน

๑. ด้านข้อมูลการให้บริการ
๑.๑ การแจ้งระยะเวลาในการก่อสร้าง
๑.๒ การแจ้งชื่อ บริษัท เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับจ้าง
๑.๓ การแจ้งรายละเอียดโครงการการก่อสร้าง/ซ่อมแซม
๒. ด้านการอานวยความสะดวกในขณะให้บริการ
๒.๑ การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม
๒.๒ การอานวยความสะดวกในการสัญจรในช่วงระหว่าง
ก่อสร้าง
๓. ด้านคุณภาพถนน
๓.๑ ความรวดเร็วของการก่อสร้าง/ซ่อมแซม
๓.๒ คุณภาพของทางที่ได้ก่อสร้าง/ซ่อมแซม
๓.๓ ความชัดเจนของเส้นแบ่งจราจร
๓.๔ ผิวจราจรเรียบปลอดภัยในการใช้งาน
๔. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
๔.๑ ชุมชนได้มีส่วนร่วมเสนอความต้องการในสิ่งก่อสร้าง
ดังกล่าว

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
(๕)
(๔)
(๓)
(๒)
(๑)

๓๕

ประเด็นคาถามของผู้ใช้เส้นทางการก่อสร้างถนน

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
(๕)
(๔)
(๓)
(๒)
(๑)

๔.๒ มีช่องทางให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ
ดูแลในระหว่างการก่อสร้าง
๕. ด้านความปลอดภัย
๕.๑ มีการวางระบบความปลอดภัยแก่ประชาชนในชุมชน
และผู้ใช้เส้นทางในช่วงการก่อสร้าง
๖. ความพึงพอใจในภาพรวม
๖.๑ ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการดาเนินงานของ
เทศบาลฯ ในทุก ๆ ด้าน
ตอนที่ ๓ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการใช้เส้นทางในการเดินทาง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
********ขอขอบคุณอย่างสูง*********

๓๖

แบบสอบถาม

Q-002-3

เรื่อง ความพึงพอใจการก่อสร้าง/ซ่อมแซม......................................
ชุมชน................................................................. เทศบาลนครนครราชสีมา
แบบสอบถามนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ของเทศบาล
นครนครราชสี ม า การตอบแบบสอบถาม ขอความกรุ ณาให้ ท่ านตอบให้ ครบทุ กข้ อ ข้ อมู ลทุ กข้ อมี ผลและ
ความสาคัญต่อการทางาน และนามาปรับปรุงระบบการทางาน กระบวนการทางาน และประเมินผลการทางาน
เพื่อการปรับปรุงการทางานในครั้งต่อไป ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ จะไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่อย่าง
ใด โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น ๓ ตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับบริการ
ตอนที่ ๓ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนที่ได้รับบริการ
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงใน และเติมข้อมูลลงในช่องว่างให้ตรงกับความเป็นจริง
๑. เพศ
๑) ชาย

๒) หญิง

๒. อายุ
๑) ต่ากว่า ๒๐ ปี
๒) ๒๐ – ๓๐ ปี
๓) ๓๑ – ๔๐ ปี
๔) ๔๑ – ๕๐ ปี
๕) ๕๑ ปีขึ้นไป
๓. ระดับการศึกษา
๑) ต่ากว่าประถมศึกษา
๒) ประถมศึกษา
๓) มัธยมศึกษาตอนต้น
๔) มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ๕) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
๖) ปริญญาตรี
๗) สูงกว่าปริญญาตรี โปรดระบุ …………....................…
๔. อาชีพหลัก
๑) รับราชการ
๒) พนักงานองค์กรของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ
๓) รับจ้าง
๔) ค้าขาย/ประกอบธุรกิจ
๕) เกษตรกร
๖) อื่นๆ โปรดระบุ …………
๕. รายได้ต่อเดือน (โดยประมาณ)
๑) ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท
๒) ๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท
๓) ๑๐,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท
๔) ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท ๕) ๓๐,๐๐๑ – ๕๐,๐๐๐ บาท ๖) มากกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท
๖. ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
๑) ไม่ได้อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ๒) น้อยกว่า ๑ ปี
๓) ตั้งแต่ ๑-๓ ปี
๔) ตั้งแต่ ๔-๕ ปี
๕) มากกว่า ๕ ปีขึ้นไป

๓๗
๗. ตาแหน่งในชุมชน
ประธานชุมชน

ประชาชนในชุมชน...................................

อื่น ๆ......................

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับบริการ กรณีศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทางทาการ
ก่อสร้าง/ซ่อมแซม....................................... ชุมชน......................................................หน่วยงาน
รับผิดชอบ เทศบาลนครนครราชสีมา
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นคาถามของผู้ใช้เส้นทางการก่อสร้าง

มากที่สุด
(๕)

มาก
(๔)

ปานกลาง
(๓)

น้อย
(๒)

น้อยที่สุด
(๑)

๑. ด้านข้อมูลการให้บริการ
๑.๑ การแจ้งระยะเวลาในการก่อสร้าง
๑.๒ การแจ้งชื่อบริษัท เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับจ้าง
๑.๓ การแจ้งรายละเอียดโครงการการก่อสร้าง/ซ่อมแซม
๒. ด้านการอานวยความสะดวกในขณะให้บริการ
๒.๑ การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม
๒.๒ การอานวยความสะดวกในการสัญจรในช่วงระหว่างก่อสร้าง
๓. ด้านการจัดการการก่อสร้าง/ซ่อมแซม
๓.๑ ความรวดเร็วของการก่อสร้าง/ซ่อมแซม
๓.๒ คุณภาพของผลงานที่ได้ก่อสร้าง/ซ่อมแซม
๔. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
๔.๑ ชุมชนได้มีส่วนร่วมเสนอความต้องการในการก่อสร้าง/
ซ่อมแซม ดังกล่าว
๔.๒ มีช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการกากับดูแลใน
ระหว่างการก่อสร้าง/ซ่อมแซม
๕. ด้านความปลอดภัย
๕.๑ มีการวางระบบความปลอดภัยแก่ประชาชนในชุมชน และ
ผู้ใช้เส้นทางในช่วงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม
๖. ความพึงพอใจในภาพรวม
๖.๑ ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการดาเนินงานของ
เทศบาลฯ ในทุก ๆ ด้าน
ตอนที่ ๓ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการก่อสร้าง/ซ่อมแซม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
********ขอขอบคุณอย่างสูง*********

๓๘

แบบสอบถาม

Q-002-4

เรื่อง ความพึงพอใจการดาเนินงาน/โครงการ...........................
ชุมชน................................................................. เทศบาลนครนครราชสีมา
แบบสอบถามนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่ มารับบริการ ของเทศบาล
นครนครราชสี ม า การตอบแบบสอบถาม ขอความกรุ ณาให้ ท่ านตอบให้ ครบทุ กข้ อ ข้ อมู ลทุ กข้ อมี ผลและ
ความสาคัญต่อการทางาน และนามาปรับปรุงระบบการทางาน กระบวนการทางาน และประเมินผลการทางาน
เพื่อการปรับปรุงการทางานในครั้งต่อไป ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ จะไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่อย่าง
ใด โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น ๔ ตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงใน

และเติมข้อมูลลงในช่องว่างให้ตรงกับความเป็นจริง

1. เพศ
๑) ชาย

๒) หญิง

2. อายุ
๑) ต่ากว่า ๒๐ ปี
๒) ๒๐ – ๓๐ ปี
๓) ๓๑ – ๔๐ ปี
๔) ๔๑ – ๕๐ ปี
๕) ๕๑ ปีขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
๑) ต่ากว่าประถมศึกษา
๒) ประถมศึกษา
๓) มัธยมศึกษาตอนต้น
๔) มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ๕) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
๖) ปริญญาตรี
๗) สูงกว่าปริญญาตรี โปรดระบุ …………....................…
4. อาชีพหลัก
๑) รับราชการ
๒) พนักงานองค์กรของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ
๓) รับจ้าง
๔) ค้าขาย/ประกอบธุรกิจ
๕) เกษตรกร
๖) อื่นๆ โปรดระบุ …………
5. รายได้ต่อเดือน (โดยประมาณ)
๑) ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท
๒) ๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท
๓) ๑๐,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท
๔) ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท ๕) ๓๐,๐๐๑ – ๕๐,๐๐๐ บาท ๖) มากกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท
6. ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
๑) ไม่ได้อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ๒) น้อยกว่า ๑ ปี
๓) ตั้งแต่ ๑-๓ ปี
๔) ตั้งแต่ ๔-๕ ปี
๕) มากกว่า ๕ ปีขึ้นไป

๓๙
๗. ตาแหน่งในชุมชน
ประธานชุมชน
ประชาชนในชุมชน................................... อื่น ๆ......................
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับบริการ กรณีศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นคาถามของผู้ใช้บริการ

มากที่สุด
(๕)

มาก
(๔)

ปานกลาง
(๓)

น้อย
(๒)

น้อยที่สุด
(๑)

๑. การแจ้งรายละเอียดโครงการ
๒. การอานวยความสะดวกในช่วงดาเนินงาน
๓. ความรวดเร็วของการดาเนินงาน
๔. คุณภาพของผลงานที่ดาเนินงาน
๕. ชุมชนมีส่วนร่วมเสนอความต้องการในการดาเนินงาน
๖. มีช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการกากับดูแล
ในระหว่างการดาเนินงาน
๗. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการดาเนินงาน
ของเทศบาลฯ ในทุก ๆ ด้าน
ตอนที่ ๓ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงาน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….................……
ตอนที่ ๔ ข้อเสนอแนะความต้องการการดาเนินงานในอนาคตของเทศบาลนครนครราชสีมา
………………………………………………………………………………………………………………………………………...……...…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………
********ขอขอบคุณอย่างสูง*********

๔๐

แบบสอบถามผู้มีสว่ นได้สว่ นเสีย ของเทศบาลนครนครราชสีมา
แบบสอบถาม ชุดที่ ๑ สาหรับพนักงานเทศบาล

Q-003-1

แบบสอบถามนี้ มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ประเมิ น ความรั บ รู้ แ ละการตอบรั บ ในผลการด าเนิ น งานตาม
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ในรอบปีที่ผ่านมา การตอบแบบสอบถาม ขอความ
กรุณาให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ ข้อมูลทุกข้อมีผลและความสาคัญต่อการทางาน และนามาปรับปรุงระบบการ
ทางาน กระบวนการทางาน และประเมินผลการทางาน เพื่อการปรับปรุงการทางานในครั้งต่อไป ข้อมูลของท่าน
จะถูกเก็บเป็นความลับ จะไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่อย่างใด โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น ๓ ตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ท่านเห็นว่าถูกต้องตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด และโปรดตอบ
คาถามทุกข้อ
1. เพศ
 ๑) ชาย

 ๒) หญิง

2. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในเทศบาลนครนครราชสีมา
 ๑) น้อยกว่า ๑ ปี
 ๒) ตั้งแต่ ๑-๓ ปี
 ๓) ตั้งแต่ ๔-๕ ปี
 ๔) มากกว่า ๕ ปีขึ้นไป
3. ตาแหน่งการปฏิบัติงาน
 ๑) พนักงานปฏิบัติการ
 ๒) ผู้บริหารระดับต้น (หัวหน้าฝ่าย)
 ๓) ผู้บริหารระดับกลาง (ผู้อานวยการกอง) (ผู้อานวยการส่วน)
 ๔) ผู้บริหารระดับสูง (ผู้อานวยการสานัก หรือรองปลัดเทศบาลฯ ขึ้นไป)
ตอนที่ ๒ ประเมินความรับรู้และการตอบรับในผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ส่วนพนักงานเทศบาล
คาชี้แจง ขอให้ ท่ า นตอบค าถามตามความคิ ด เห็ น ของท่ า น ให้ ต รงกั บ การด าเนิ น การของเทศบาลนคร
นครราชสีมา โดยโปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
สถานภาพการรับรู้
ระดับความพอใจในผลงาน
มาก มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ไม่
รายการประเมิน
สามารถ
สามารถ ที่สุด (๔) (๓) (๒) ที่สุด
รับรู้ได้
(๑)
รับรู้ได้ (๕)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและทั่วถึง

๔๑

รายการประเมิน

สถานภาพการรับรู้
ระดับความพอใจในผลงาน
มาก มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ไม่
สามารถ
สามารถ ที่สุด (๔) (๓) (๒) ที่สุด
รับรู้ได้
(๑)
รับรู้ได้ (๕)

๑. มีการพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรม
การให้บริการ
๒. มีความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ
และมีผลงานที่ชัดเจน
๓. มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมี
ส่วนร่วม
๔. มีการพัฒนาอาคารสถานที่ เครื่องมือ
เครื่องใช้เพื่อให้บริการ
ตอนที่ ๓ ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของเทศบาลนครนครราชสีมา
รายการ

มากที่สุด
(๕)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย
(๔)
(๓)
(๒)

น้อยที่สุด
(๑)

ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการดาเนินงานของ
เทศบาลฯ ในทุก ๆ ด้าน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ........................

๔๒

แบบสอบถามผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสียของเทศบาลนครนครราชสีมา
แบบสอบถาม ชุดที่ ๒ สาหรับประชาชน
ชุมชน....................... ............................................

Q-003-2

แบบสอบถามนี้ มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ประเมิ น ความรั บ รู้ แ ละการตอบรั บ ในผลการด าเนิ น งานตาม
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ในรอบปีที่ผ่านมา และประเมินการตอบรับต่อการ
ไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ในรอบปีที่ผ่านมา
การตอบแบบสอบถาม ขอความกรุณาให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ ข้อมูลทุกข้อมีผลและความสาคัญต่อการทางาน
และนามาปรับปรุงระบบการทางาน กระบวนการทางาน และประเมินผลการทางาน เพื่อการปรับปรุงการทางาน
ในครั้งต่อไป ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลั บ จะไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่อย่างใด โดยแบบสอบถาม
แบ่งเป็น ๔ ตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย ลงใน  ที่ท่านเห็นว่าถูกต้องตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด และโปรดตอบ
คาถามทุกข้อ
๑. เพศ
 ๑) ชาย

 ๒) หญิง

 ๑) ต่ากว่า ๒๐ ปี
 ๔) ๔๑ – ๕๐ ปี

 ๒) ๒๐ – ๓๐ ปี
 ๕) ๕๑ ปีขึ้นไป

๒. อายุ
 ๓) ๓๑ – ๔๐ ปี

๓. ระดับการศึกษา
 ๑) ต่ากว่าประถมศึกษา
 ๒) ประถมศึกษา
 ๓) มัธยมศึกษาตอนต้น
 ๔) มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  ๕) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ๖) ปริญญาตรี
 ๗) สูงกว่าปริญญาตรี (โปรดระบุ) …………....................…
๔. อาชีพหลัก
 ๑) รับราชการ
 ๔) ค้าขาย/ประกอบธุรกิจ

 ๒) พนักงานองค์กรของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ ๓) รับจ้าง
 ๕) เกษตรกร
 ๖) อื่น ๆ โปรดระบุ …………

๕. รายได้ต่อเดือน (โดยประมาณ)
 ๑) ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท
 ๒) ๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท  ๓) ๑๐,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท
 ๔) ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท  ๕) ๓๐,๐๐๑ – ๕๐,๐๐๐ บาท  ๖) มากกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท
๖. ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
 ๑) ไม่ได้อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
 ๒) น้อยกว่า ๑ ปี
 ๓) ตั้งแต่ ๑-๓ ปี
 ๔) ตั้งแต่ ๔-๕ ปี
 ๕) มากกว่า ๕ ปีขึ้นไป

๔๓
๗. ตาแหน่งในชุมชน
 ประธานชุมชน

 ประชาชนในชุมชน...........................  อื่น ๆ..........................

ตอนที่ ๒ ประเมินความรับรู้และการตอบรับในผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
คาชี้แจง ขอให้ท่านตอบคาถามตามความคิดเห็นของท่าน ให้ตรงกับการดาเนินการของเทศบาลนคร
นครราชสีมา โดยให้ทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
สถานภาพการรับรู้

รายการประเมิน

ระดับความพอใจในผลงาน
มาก

ไม่
สามารถ
ที่สุด
สามารถ
รับรู้ได้
(๕)
รับรู้ได้

มาก ปานกลาง น้อย
(๔)
(๓)
(๒)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพ
๑. มุ่งสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
ความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตท้องถิ่น
๒. มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความ
มั่นคงปลอดภัยของประชาชน
๓. มีกิจกรรมการปลูกจิตสานึกสาธารณะ
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสังคม
๔. มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และแบบอย่าง
ความดีงามในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๑. มุ่งพัฒนาดูแลสิ่งแวดล้อม และการ
เตรียมความพร้อมรับมือต่อสาธารณภัย
๒. มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบนิเวศน์
และเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง
๓. พัฒนาและให้ความรู้ในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและร่วมมือกับทุกภาคส่วน
๔. มีกิจกรรมเพิ่มศักยภาพในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ
๑. มุ่งพัฒนารายได้ให้แก่ชุมชน
๒. มีกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว

น้อย
ที่สุด
(๑)

๔๔
ตอนที่ ๓ ประเมินการตอบรับต่อการไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ในรอบปีที่ผ่านมา
คาชี้แจง ขอให้ท่านตอบคาถามตามความคิดเห็นของท่าน ให้ตรงกับการดาเนินการของเทศบาลนครนครราชสีมา
โดยให้ทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
รายการ

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
(๕)

มาก
(๔)

มากที่สุด
(๕)

มาก
(๔)

ปานกลาง
(๓)

น้อย
(๒)

น้อยที่สุด
(๑)

1. มีความเชื่อมั่นต่อการจัดให้บริการของเทศบาล
นครนครราชสีมา
2. เข้าถึงแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ได้
โดยง่าย
3. ครอบครัวมีความอบอุ่น
4. ปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมลดลง
5. รายได้ของครอบครัวเพิ่มมากขึ้น
ตอนที่ ๔ ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของเทศบาล
ระดับความพึงพอใจ
รายการ

ปานกลาง
(๓)

น้อย
(๒)

น้อยที่สุด
(๑)

ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการดาเนินงาน
ของเทศบาลฯ ในทุก ๆ ด้าน
ตอนที่ ๕ ข้อเสนอแนะความต้องการการดาเนินงานในอนาคตของเทศบาลนครนครราชสีมา
 ๑) ด้านการให้บริการ เช่น การรับชาระแบบออนไลน์
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ๒) ด้านการพัฒนาชุมชน หรือท้องถิ่น เช่น ถนน สวนสาธารณะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ๓) ด้านอื่น ๆ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………............………
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ส่วนที่ ๓
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
ส่วนนี้จะเป็นผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล โดยเป็นการนาเสนอผลการพิจารณา
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้ องแผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการพิจารณาการ
ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และการ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพ
๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์
ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑.๑.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประกอบด้วย
ประเด็นการพิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดหลักเกณฑ์

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ
หมู่บ้าน/ชุมชน/ตาบล ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ
แหล่งน้า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ฯลฯ ด้าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง
การเลือกตั้ง ฯลฯ
เหตุผล เป็นไปตามหลักเกณฑ์
(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร
เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร และช่วง
อายุและจานวนประชากร ฯลฯ
เหตุผล เป็นไปตามหลักเกณฑ์
(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ
เหตุผล เป็นไปตามหลักเกณฑ์

คะแนน
เต็ม
๒๐
(๓)

คะแนน
ที่ได้
๑๖
๓

(๒)

๒

(๒)

๒

๔๖

ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน
เต็ม
(๒)

คะแนน
ที่ได้
๒

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น
การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา
โทรศัพท์ ฯลฯ
เหตุผล เป็นไปตามหลักเกณฑ์
(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร
(๒)
๒
การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การ
ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ
แรงงาน ฯลฯ
เหตุผล เป็นไปตามหลักเกณฑ์
(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น
(๒)
๒
การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจาปี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่
ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ
เหตุผล เป็นไปตามหลักเกณฑ์
(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้า ป่าไม้
(๒)
๒
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
เหตุผล เป็นไปตามหลักเกณฑ์
(๘) การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทา
(๒)
๐
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.
เหตุผล ขาดการนาข้อมูล จปฐ. มาใช้ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาฯ
(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการและ
(๓)
๑
การดาเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา
สาหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เหตุผล ขาดการเสนอรายงานผลการประชุ ม ประชาคม แต่ ไ ด้ น าผลการประชุ ม ประชาคมมาใช้
ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาฯ ซึ่งประชาชนได้มีส่วนร่วมในการกาหนดและแก้ไขปัญหาของ
ชุมชน วัดจากการจัดทาแผนพัฒนาของชุมชนที่ประชาชนได้เข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อการ
จัดทาแผนพัฒนาเทศบาลและเห็นถึงความสาคัญของแผนพัฒนาเทศบาล แต่ควรให้มีการ
จั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของปั ญ หาของชุ ม ชน เพื่ อ ให้ สั ด ส่ ว นของโครงการกั บ งบประมาณ
ใกล้เคียงกัน
๒. การวิเคราะห์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
๒๐
๑๗
สภาวการณ์
(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ
(๕)
๕
และศักยภาพ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ

๔๗

ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและThailand ๔.๐
เหตุผล เป็นไปตามหลักเกณฑ์
(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
และการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์
ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
เหตุผล ไม่มีการวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม
ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
เหตุผล เป็นไปตามหลักเกณฑ์
(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพ และกลุ่มต่าง ๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
เหตุผล เป็นไปตามหลักเกณฑ์
(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น
การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
เหตุผล เป็นไปตามหลักเกณฑ์
(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อ
การดาเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)
W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส)
และ T-Threat (อุปสรรค)
เหตุผล เป็นไปตามหลักเกณฑ์
๓. ยุทธศาสตร์
ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
๓.๑ ยุทธศาสตร์
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ขององค์กรปกครอง ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
ส่วนท้องถิ่น
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

(๓)

๐

(๓)

๓

(๓)

๓

(๓)

๓

(๓)

๓

๖๐
(๑๐)

๖๐
๑๐
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ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand ๔.๐
เหตุผล เป็นไปตามหลักเกณฑ์
๓.๒ ยุทธศาสตร์
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
ขององค์กรปกครอง สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
ส่วนท้องถิ่น
เชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
ในเขตจังหวัด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
Thailand ๔.๐
เหตุผล เป็นไปตามหลักเกณฑ์
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด
ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐
เหตุผล เป็นไปตามหลักเกณฑ์
๓.๔ วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง
อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพ
ที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น
เหตุผล เป็นไปตามหลักเกณฑ์
๓.๕ กลยุทธ์
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทา
ตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะ
นาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ
ชัดเจนในสิ่งที่จะดาเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
เหตุผล เป็นไปตามหลักเกณฑ์
๓.๖ เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ มีความ
ของแต่ละประเด็น สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น
กลยุทธ์
มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
เหตุผล เป็นไปตามหลักเกณฑ์
๓.๗ จุดยืนทาง
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Positioning)
ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนาไปสู่ผลสาเร็จ
ทางยุทธศาสตร์
เหตุผล เป็นไปตามหลักเกณฑ์

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

(๑๐)

๑๐

(๑๐)

๑๐

(๕)

๕

(๕)

๕

(๕)

๕

(๕)

๕
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๓.๘ แผนงาน

คะแนน
เต็ม
(๕)

คะแนน
ที่ได้
๕

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต
กาหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือแผนงานที่
เกิดจากเป้าประสงค์ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์
จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจนนาไปสู่การจัดทา
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว
เหตุผล เป็นไปตามหลักเกณฑ์
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่
(๕)
๕
ของยุทธศาสตร์ เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
ในภาพรวม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เหตุผล พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในทุกระดับ
รวมคะแนน
๑๐๐
๙๓
๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
๑.๒.๑ ด้านกายภาพ
๑.๒.๑.๑ ลักษณะที่ตั้ง / ขนาดพื้นที่ / อาณาเขต

- ลักษณะที่ตั้ง
ทาเลที่ตั้งของเทศบาลนครนครราชสีมาถือเป็นศูนย์กลางของจังหวัด ตั้งอยู่ในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ ๑๔ - ๑๖ องศาเหนือ และเส้นแวงที่ ๑๐๑ - ๑๐๓ องศา
ตะวั น ออก (พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร์ ข องที่ ตั้ ง ส านั ก งานเทศบาลนครนครราชสี ม า คื อ ๘๓๑,๙๑๓.๐
๑,๖๕๗,๗๒๕.๑ สูงจากระดับน้าทะเลประมาณ ๑๗๔ - ๒๐๖ เมตร มีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร
โดยทางรถยนต์ ๒๕๕ กิโลเมตร ทางรถไฟ ๒๖๔ กิโลเมตร ส่วนลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลาดเอียงไปทาง
ทิศตะวันออก ตอนเหนือของตัวเมืองเป็นที่ราบลุ่ม ทางตะวันตกเฉียงใต้เป็นที่ราบสูง ลักษณะดินเป็นดินร่วน
ปนทราย มีลาตะคองซึ่งเป็นลาน้าหลักของแม่น้ามูล ไหลผ่านตัวเมืองด้านทิศเหนือ ความยาวประมาณ ๑๒
กิโลเมตร

๕๐
- ขนาดพื้นที่
เทศบาลนครนครราชสีมา มีพื้นที่รับผิดชอบ ๓๗.๕ ตารางกิโลเมตร หรือ ๒๓,๔๓๗ ไร่ ๒ งาน
คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๖ ของพื้นที่อาเภอเมือง (อาเภอเมืองนครราชสีมา มีพื้นที่ประมาณ ๗๕๕.๕ ตารางกิโลเมตร)
หรือประมาณร้อยละ ๐.๑๘ ของพื้นที่ทั้งจังหวัด (จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ประมาณ ๒๐,๔๙๓.๙ ตาราง
กิโลเมตร)
- อาณาเขต
โดยรอบเขตเทศบาลนครนครราชสีมา มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ
ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตาบลหมื่นไวย องค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองกระทุ่ม และองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ
ทิศใต้
ติดต่อกับพื้นที่ของ เทศบาลตาบลหนองไผ่ล้อม องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองจะบกและเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับพื้นที่ของ เทศบาลตาบลหัวทะเล
ทิศตะวันตก ติดต่อกับพื้นที่ของ เทศบาลตาบลปรุใหญ่ เทศบาลตาบลบ้านใหม่ และ
เทศบาลตาบลสุรนารี
๑.๒.๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา แบ่งออกเป็น
ด้านทิศเหนือ มีความสูงจากระดับน้าทะเลประมาณ ๑๗๙ -๑๘๐ เมตร พื้นที่เป็นที่ลุ่ม มี
ปัญหาน้าท่วมถึงในบางพื้นที่
ด้านทิศใต้ มีความสูงจากระดับน้าทะเลประมาณ ๑๗๖ - ๒๐๖ เมตร พื้นที่เป็นที่เนินลาด
ชันสูง ติดเขตทหารและป่าสงวนแห่งชาติ
ด้านทิศตะวันตก มีความสูงจากระดับน้าทะเลประมาณ ๑๗๔ - ๑๗๘ เมตร พื้นที่เป็นที่ราบสูง
ด้านทิศตะวันออก มีความสูงจากระดับน้าทะเลประมาณ ๑๘๒ - ๒๐๖ เมตร สภาพพื้นที่
บางแห่งเป็นแอ่ง
๑.๒.๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพอากาศทั่วไปของจังหวัดนครราชสีมาอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุม ๒ ชนิด คือ มรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ (เริ่มตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์) มรสุมนี้มีแหล่งกาเนิดจาก
บริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกเหนือแถบประเทศมองโกเลียและจีน พัดพาเอามวลอากาศเย็นและแห้ง
จากแหล่งกาเนิดเข้ามาปกคลุมประเทศไทย ทาให้บริเวณจังหวัดนครราชสีมาประสบกับภาวะอากาศหนาว
เย็ น และแห้ ง แล้ ง โดยทั่ ว ไป ส่ ว นมรสุ ม อี ก ชนิด หนึ่ง คื อ มรสุ ม ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ (เริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ลางเดื อน
พฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม) มรสุมนี้มีแหล่งกาเนิดจากบริเวณความกดอากาศสู งใน ซีกโลกใต้ บริเวณ
มหาสมุทรอินเดีย ซึ่งพัดออกจากศูนย์กลางเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้และเปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้
เมื่อพัดข้ามเส้นศูนย์สูตร พัดพาเอามวลอากาศชื้นจากมหาสมุทรอินเดียมาสู่ประเทศไทย ทาให้บริเวณจังหวัด
นครราชสีมา มีเมฆมากและฝนตกชุกโดยทั่วไป
๑.๒.๑.๔ ลักษณะของดิน
สภาพดินบางส่วนเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ดินเค็มถึงหนึ่ง
ในสามของภาคคือ ๑๗.๘ ล้านไร่ จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ดินเค็มมากที่สุดและรุนแรงที่สุด โดยมีพื้นที่ดินเค็ม
ทั้งหมด ๑๒.๘ ล้านไร่ เป็นพื้นที่เค็มมากทาการเพาะปลูกไม่ได้ ๐.๔๘ ล้านไร่ พื้นที่ดินเค็มน้อยถึงปานกลาง

๕๑
ใช้ปลูกข้าว ๒ ล้านไร่ และพื้นที่รับน้าที่มีศักยภาพทาให้เกิดการแพร่ดินเค็มอีก ๒.๑ ล้านไร่ โดยปัญหาการ
แพร่ กระจายของดินเค็มยังไม่พบรายงานในพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา มีการใช้ประโยชน์จากที่ดิน
เพื่อการเกษตรน้อยพบได้บ้างในบริเวณเลียบลาตะคองทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกของเมือง
๑.๒.๒ ด้านการเมือง/การปกครอง
๑.๒.๒.๑ เขตการปกครอง และบทบาท / การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทาง
การเมืองและการบริหารของเทศบาล
เทศบาลนครนครราชสีมา มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๔ เขตเลือกตั้ง แต่ละเขต
เลือกตั้งมีสมาชิกสภาเทศบาลได้เขตละ ๖ คน รวมมีสมาชิกสภาเทศบาลได้ทั้งหมดเป็น ๒๔ คน
ในส่วนของการส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นกับเขตเทศบาล ได้ดาเนินการ
ในรู ป แบบของการจั ด ตั้ ง องค์ ก รจั ด ตั้ ง ชุ ม ชน ที่ เ กิ ด จากการรวมตั ว กั น ของประชาชนในชุ ม ชน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเองร่วมกับหน่วยงาน
ทุ ก ภาคส่ ว น บนพื้ น ฐานการพึ่ ง พาตนเองและช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น ตามระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น
ทั้งเพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบและเสนอความต้องการของประชาชน ปัจจุบันเทศบาลนครนครราชสีมา
มีการจัดตั้งชุมชน ๙๐ ชุมชน แบ่งตามเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา ๔ เขต
๑.๒.๒.๒ การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นการแสดงออก
ที่สาคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประขาชนในขตเทศบาลนครนครราชสีมา ผ่านกระบวนการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา เมื่อคราวการเลือกตั้งในวันที่ 28 มีนาคม
2564 ได้มีผู้สมัครเป็นนายกเทศมนตรี จานวน 4 คน มีผู้มีสิทธิ์และคุณสมบัติสมัครสมาชิกสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมา รวมกลุ่มเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง 4 กลุ่ม จานวน 93 คน และมีผู้สมัครอิสระที่ไม่สังกัดกลุ่มใด
จานวน 3 คน แสดงให้เห็นถึงความสนใจในการเข้ามามีส่วนร่ ว มทางการเมือง ในการดาเนินการพัฒ นา
เทศบาลตามแนวทางของกลุ่ม ซึ่งเป็นตัวแทนของประชากรในเขตเทศบาลหลากหลายเพิ่มมากขึ้น เป็นการ
ก่อรูปกระบวนการสร้างทางเลือกให้กับประชาชน และในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา
๑.๒.๓ ประชากร
ประชากรภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ตามสถิติทะเบียนราษฎร มีการเปลี่ยนแปลง
ด้านประชากร ในช่วง 8 ปี ที่ผ่านมาดังนี้
ปี พ.ศ.
ชาย (คน)
หญิง (คน)
รวม (คน)
๒๕๕๘
๖๒,๕๒๑
๗๐,๔๙๒
๑๓๓,๐๑๓
๒๕๕๙
๖๑,๖๙๘
๖๙,๗๒๖
๑๓๑,๔๒๔
๒๕๖๐
๖๐,๙๑๑
๖๘,๗๒๒
๑๒๙,๖๓๓
๒๕๖๑
๖๐,๑๐๘
๖๗,๙๖๑
๑๒๘,๐๖๙
๒๕๖๒
๕๙,๓๕๖
๖๗,๐๘๔
๑๒๖,๔๔๐
๒๕๖๓
57,205
65,525
122,730
2564
56,480
64,729
121,209
ที่มา: งานทะเบียนราษฎร สานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครราชสีมา ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2564

๕๒
กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของประชากร ในช่วงเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ – สิงหาคม 2564
กราฟแสดงการเปลี่ ย นแปลงประชากร
ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

๑๔๐,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐

จำนวนประชำกร

๑๐๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๐
๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ปี พ.ศ.

๑.๒.๔ สภาพทางสังคม
๑.๒.๔.๑ การศึกษา
เทศบาลนครนครราชสีมา มีโรงเรียนในสังกัด ๖ โรงเรียน โดยจัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นระดับ
ก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) ถึงระดับมัธยมศึกษา มีการขยายการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลจากเดิมที่เปิด
การเรียนการสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้มีการเปิดการเรียนการสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในปีการศึกษา ๒๕๔๘ เทศบาลนครนครราชสีมาได้ก่อตั้งโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา
(อนุสรณ์ ๗๐ ปี) เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ซึ่งการเรียนการสอนจะเป็นการ
สอนแบบสายชั้นสามัญปกติตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๖ แต่จะมีการเปิดสอนการกีฬาเพิ่มเติม เข้าไป
ในหลักสูตร สาหรับประเภทกีฬาที่ทาการเปิดสอนนั้น ประกอบด้วย กรีฑา, ฟุตบอล, ยกน้าหนัก, มวยสากล
สมัครเล่น, เซปักตะกร้อ โดยนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลทุกคน จะได้รับสวัสดิการทุนการศึกษา ที่ พัก
อาหาร และนอกจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง ๖ โรงเรียน เทศบาลยังมีศูนย์เยาวชนสุรนารี ซึ่งตั้งอยู่ใน
บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดนครราชสีมา เปิดให้บริการเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เน้นการส่งเสริม
กีฬา กิจกรรมทางนันทนาการและสันทนาการต่างๆ นอกจากนี้เทศบาลได้ ดาเนินงานด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ก่อนวัยเรียน จานวน ๘ ศูนย์ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นศูนย์ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ ตามแผนปฏิบัติการถ่ายโอน
ภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในส่ ว นของการจั ด การศึ ก ษาระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาและอุ ด มศึ ก ษา มี ส ถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
หน่วยงานต่างๆ ในเขต อาเภอเมืองและอาเภอใกล้เคียง อาทิ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรมการศาสนา สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน

๕๓

๑.๒.4.๒ สาธารณสุข
ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมามีสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเปิดให้บริการ
แก่ประชาชน ประกอบไปด้วย ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 แห่ง โรงพยาบาลของรัฐ ๓ แห่ง โรงพยาบาล
เอกชน ๕ แห่ง
๑.๒.4.๓ อาชญากรรม
สาหรับสถานีตารวจภูธรที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมามี ๒ แห่ง คือ
สถานี ต ารวจภู ธ รเมื อ งนครราชสี ม า และสถานี ต ารวจภู ธ รโพธิ์ ก ลาง โดยจากข้ อ มู ล สถิ ติ ก ารก่ อ เหตุ
อาชญากรรมของสถานีตารวจภูธรเมืองนครราชสีมาซึ่งดูแลพื้นที่ส่วนใหญ่ของเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
ในปี ๒๕๕๘ จะพบว่าไม่มีสถิติการก่อเหตุอาชญากรรมที่รุนแรง เช่น ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และการปล้นทรัพย์
๑.๒.4.๔ ยาเสพติด สภาพปัญหาทางสังคมและแนวทางการแก้ไขในพื้นที่เทศบาลนคร
นครราชสีมา
- การจั ด ระเบี ย บสั ง คม โดยเทศบาลนครนครราชสี ม าร่ ว มกั บ จั ง หวั ด นครราชสี ม า
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ตารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา และ อป
พร. ตรวจความเรียบร้อยบริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี สถานบริการ ร้านจาหน่ายสุรา ซึ่งหากพบ
ผู้กระทาผิดจะดาเนินการตามกฎหมาย
- การจัดกิจกรรมค่ายบาบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เพื่อให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้รับ
การบาบัดรักษาคืนคนดีสู่สังคม โดยจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องโทษ พิษภัยของยาเสพติด และเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม กตัญญูต่อบุพการี รวมทั้งการฝึกอาชีพ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ และจะไม่ไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
- แต่งตั้งอาสาสมัครป้ องกันยาเสพติด (๒๕ ตาสับปะรด) ทาหน้าที่สอดส่ องดูแลแก้ ไ ข
ปัญหายาเสพติด เพื่อรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังในการต่อสู้กับยาเสพติด
- ติดตั้งตู้รับข้อมูลเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดประจาชุมชน เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งข้อมูล
เบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดในชุมชน
๑.๒.4.๕ การสังคมสงเคราะห์
สาหรับการดาเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีจานวนผู้มี
สิทธิรับเบี้ยยังชีพ ดังต่อไปนี้
๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จานวน ๑๗,๔๕๙ คน คิดเป็นเงิน ๑๓๘,๖๒๐,๔๐๐ บาท
แบ่งเป็นช่วงอายุ ดังนี้
อายุ ๖๐ – ๖๙ ปี จานวน ๙,๘๓๐ คน คิดเป็นเงิน
๗๐,๗๗๖,๐๐๐ บาท
อายุ ๗๐ – ๗๙ ปี จานวน ๕,๑๕๙ คน คิดเป็นเงิน
๔๓,๓๓๕,๖๐๐ บาท
อายุ ๘๐ – ๘๙ ปี จานวน ๒,๑๓๘ คน คิดเป็นเงิน
๒๐,๕๒๔,๘๐๐ บาท
อายุ ๙๐ ปี ขึ้นไป จานวน
๓๓๒ คน คิดเป็นเงิน
๓,๙๘๔,๐๐๐ บาท
๒. เบี้ยยังชีพคนพิการ
จานวน ๒,๑๒๑ คน คิดเป็นเงิน
๒๐,๓๖๑,๖๐๐ บาท
๓. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จานวน
๑๓๐ คน คิดเป็นเงิน
๗๘๐,๐๐๐ บาท
๑.๒.๕ ระบบบริการพื้นฐาน
๑.๒.๕.๑ การคมนาคมและการจราจร
- ถนน

๕๔
เทศบาลนครนครราชสีมา มีถนนสายหลักซึ่งเป็นถนนทางหลวงแผ่นดินพาดผ่านหลายสาย
ซึ่งถือว่าเป็นถนนที่มีปริมาณรถยนต์สัญจรผ่านไปมาหนาแน่น ประกอบด้วย ถนนมิตรภาพ ถนนมิตรภาพโชคชัย (ช่วงจากแยกไฟแดงบิ๊กซี ถึง หัวทะเล) และถนนสุรนารายณ์ และภายในเขตเทศบาล มีถนนที่เป็น
ถนนสายหลัก จานวน ๒๗ สาย ถนนสายรองกว่า ๒๘๕ สาย ลักษณะของถนนภายในคูเมือง มีลักษณะเป็น
ตาราง (Grid System Pattern) ตามแบบผังเมืองเดิม
- การจราจร
เทศบาลนครนครราชสีมาเป็นเทศบาลขนาดใหญ่ มีพื้นที่ ๓๗.๕ ตารางกิโลเมตร แม้ว่า
ประชากรในเขตเทศบาลนคนครราชสีมา ตามสถิติทะเบียนราษฎร ในช่วงปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ มีจานวนลดลง
ทุกปี แต่เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบันมีการขยายการลงทุนทั้งทางด้านอุตสาหกรรม การเกษตร
และการท่องเที่ยวมากขึ้น
๑.๒.๕.๒ การไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าในจังหวัดนครราชสีมามีจานวนทั้งสิ้น ๔๗ แห่ง โดยแยกเป็นโรงไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตจานวน ๒ แห่ง โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ จานวน ๑๙ แห่ง โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ จานวน ๑๓
แห่ง โรงไฟฟ้าชีวมวล จานวน ๑๐ แห่ง โรงไฟฟ้าพลังลม จานวน ๒ แห่ง และโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ จานวน
๑ แห่ง กาลังการผลิตรวม ๑๐๐๐.๖ MW
๑.๒.๕.๓ การประปา
- การประปาเทศบาลนครนครราชสีมา
ระบบน้าดิบ
การประปาเทศบาลนครนครราชสี ม า ท าการผลิ ต น้ าประปาโดยใช้ น้ าดิ บ จากเขื่ อ น
ลาตะคองและเขื่อนลาแชะ โดยมีวิธีรับน้าดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตน้าประปา ดังนี้
๑. การรับน้าดิบจากคลองธรรมชาติ
๒. การรับน้าดิบจากเส้นท่อ
ระบบผลิตน้าประปา
การประปาเทศบาลนครนครราชสีมา มีระบบผลิตน้าประปา ๒ ระบบ คือ ระบบกรองช้า
(Slow Sand Filter) และระบบกรองเร็ว (Rapid Sand Filter)
๑.๒.๕.๔ โทรศัพท์
- โทรศัพท์ ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา มีหน่วยงานที่ให้บริการด้านโทรศัพท์พื้นฐาน
อยู่ ๒ ราย ได้แก่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน) (NT) และ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ
National Telecom: NT Co. ซึ่งนอกจากให้บริการด้านโทรศัพท์แล้วยังให้บริการด้าน Internet ความเร็วสูง
ซึ่งอัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูลขึ้นอยู่กับเครือข่ายและพื้นที่การให้บริการ
๑.๒.๕.๕ ไปรษณีย์
- การไปรษณีย์ ภายในจังหวัดนครราชสีมา มีการจัดตั้งที่ทาการไปรษณีย์ เพื่อให้การบริการ
การสื่อสารไปรษณีย์ โดยแบ่งเป็น
: ที่ทาการไปรษณีย์ในสังกัดสานักงานไปรษณีย์เขต ๓ นครราชสีมา มีทั้งหมดจานวน ๓๕
แห่ง ในจานวนนี้ ตั้งอยู่ในอาเภอเมืองนครราชสีมา ๖ แห่ง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา (ตาบลใน
เมือง) จานวน ๕ แห่ง
๑.๒.๖ ระบบเศรษฐกิจ
๑.๒.๖.๑ การเกษตร

๕๕
การปลูกพืชในจังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ทาการเกษตร ๘.๙ ล้านไร่ มีครัวเรือนเกษตรกร
จานวน ๓๑๐,๑๘๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๑๔ ของครัวเรือนทั้งจังหวัด โดยพื้นที่ส่วนใหญ่จะทาการ
ปลูกข้าวและพืชไร่ โดยมีข้าวเป็นพืชที่มีจานวนการเพาะปลูกมากที่สุดคือ ๓.๙ ล้านไร่ และ มันสาปะหลัง
เป็นพืชไร่ที่มีจานวนการเพาะปลูกมากที่สุด คือ ๑.๙ ล้านไร่ ปัญหาหลักในการทาการเกษตรของเกษตรกร
คือ ปัญหาดินเค็ม ซึ่งมีพื้นที่ดินเค็ม ๓,๘๔๙,๒๕๔ ไร่ หรือร้อยละ ๓๐.๐๕ ของพื้นที่ทั้งจังหวัด ส่วนใหญ่ขาด
การปรับปรุงบารุงดินหรือมีการปรับปรุงดินแต่ยังไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช
๑.๒.๖.๒ การท่องเที่ยว
จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นเมือง
สาคัญที่เป็นเหมือนประตูสาหรับเดินทางต่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เทศบาลนครนครราชสีมาเป็น
ส่วนหนึ่งในการดูแลพื้นที่การท่องเที่ยวในเขตเทศบาล ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
ประตูชุมพล ศาลหลักเมือง ศาลเจ้าพ่อช้างเผือก เป็นต้น
๑.๒.๖.๓ อุตสาหกรรม
จั ง หวั ด นครราชสี ม าเป็ น หนึ่ ง ในเมื อ งหลั ก ที่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางในการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
เนื่องจาก ความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งเป็ นเมืองหน้าด่านในการเดินทางสู่ภาคอีสาน และมี
ระยะทางไม่ไกลจาก ศูนย์กระจายสินค้า ทางเรือ อีกทั้งมีจานวนแรงงานในปริมาณมาก โดยมีประชากร
ที่อยู่ในกาลังแรงงานมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของประชากรในจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาจึงจัดให้
เป็นพื้นที่เป้าหมายของการพัฒนาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีจานวน
โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครราชสีมา ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ จานวน ๒,๖๒๓ โรงงาน
มูลค่าการลงทุน ๑๗๔,๖๕๕.๒๑ ล้านบาท และมีจานวนคนงานรวมทั้งสิ้น ๑๔๖,๖๒๘ คน
๑.๒.๖.๔ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
การพาณิชยกรรมในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ส่วนใหญ่กระจายตัวบริเวณสองฝั่งถนน
มิ ต รภาพ ถนนอั ษ ฎางค์ ถนนมหาดไทย ถนนไชยณรงค์ ถนนชุ ม พล ถนนราชด าเนิ น ถนนจั ก รี ถนน
สุรนารี ถนนโพธิ์กลาง และถนนจอมสุรางค์ยาตร์ สาหรับข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ของร้านค้าที่ตั้งอยู่
ภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ปัจจุบันมีร้านค้าที่จดทะเบียนตั้งใหม่ปีละประมาณ ๕๐๐ – ๖๐๐ ราย
มียอดรวมผู้จดทะเบียนพาณิชย์ทั้งหมดประมาณ ๖๕,๐๐๐ ราย
๑.๒.๗ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
๑.๒.๗.๑ การนับถือศาสนา
จังหวัดนครราชสีมา มีวัดมากที่สุดในประเทศไทย มีจานวน ๒,๑๐๗ วัด (ข้อมูลจากเว็บไซต์
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑) อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลนคร
นครราชสีมา ๓๕ วัด มีวัดที่สาคัญ ได้แก่ วัดศาลาลอย, วัดสุทธจินดา, วัดป่าสาลวัน, วัดบูรพ์, วัดพระ
นารายณ์, และวัดอิสาน เป็นต้น และมีจานวนผู้นับถือศาสนาในจังหวัดนครราชสีมา จานวน ๒,๖๑๐,๑๖๔ คน
๑.๒.๗.๒ ประเพณีและงานประจาปี
งานประเพณีสาคัญๆ ที่เทศบาลได้มีการจัดงานสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ได้แก่
๑. งานวันขึ้นปีใหม่
๒. งานตรุษจีน
๓. งานวันมาฆบูชา
๔. งานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี
๕. งานประเพณีสงกรานต์
๖. งานวันวิสาขบูชา
๗. งานประเพณีแห่เทียนพรรษา
๘. เทศกาลกินเจ
๙. งานประเพณีวันลอยกระทง
๑๐. งานทอดกฐินสามัคคี

๕๖
๑.๒.๗.๓ ภาษาถิ่น
ในจั งหวัดนครราชสีมา มีภ าษาไทยโคราชเป็ นภาษาท้องถิ่นดั้งเดิมที่แสดงถึงความเป็น
เอกลักษณ์ที่เด่นชัดของชาวโคราช มีสาเนียงการพูดที่แตกต่างจากภาษาภาคกลางและไม่เหมือนกับภาษา
อีสาน ผู้พูดภาษาโคราชจึงมีอยู่ในทุกอาเภอของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสาเนียงภาษาโคราชในแต่ละอาเภอ
ยังมีความแตกต่างกัน ในเขตเมืองการพู ดภาษาโคราชมักใช้คาศัพท์ภาษาไทยกลางมาปรับเสียงวรรณยุกต์
ให้เป็นสาเนียงโคราช นอกจากนี้ยังมีเพลงโคราชซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านดั้งเดิมของชาวเมือง และมี
การละเล่นปรากฏให้เห็นในบริเวณใกล้อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
๑.๒.๘ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.๒.๘.๑ ทรัพยากรน้า มาจากแหล่งสาคัญ ๒ แหล่ง คือ
๑) น้าฝน ในภาพรวมของจังหวัดนครราชสีมา มีฝนตกเฉลี่ย ๑๐๔ วัน มีปริมาณ
น้าฝนเฉลี่ย ๑,๑๗๑.๑ มิลลิเมตรต่อปี (ที่มา : กรมอุตุวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
๒) น้าท่า หมายถึง น้าบนผิวดินในสภาพต่างๆ เช่น น้าในแม่น้าลาคลอง ห้วย
หนอง บึง เป็นต้น โดยในเขตเทศบาลทรัพยากรน้าที่ใช้ประโยชน์จากน้าท่า
๑.๒.๘.๒ ป่าไม้
จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมด ๒,๒๙๗,๗๓๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๙๔ ของพื้นที่
ทั้งจังหวัด ปัจจุบันมีสภาพป่าดิบสมบูรณ์เนื้อที่ประมาณ ๑,๒๔๓,๗๔๓ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๙.๗๑ ของพื้นที่ทั้ง
จังหวัด มีพรรณไม้สาคัญที่ขึ้นอยู่ ได้แก่ ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้มะค่าโมง ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ยาง ไม้เหียง ไม้พลวง
เป็นต้น รองลงมาเป็นป่าผลัดใบสมบูรณ์ร้อยละ ๓.๕๔ ของพื้นที่ทั้งจังหวัดและพื้นที่ป่าผลัด ใบรอสภาพฟื้นฟู
ร้อยละ ๒.๔๘ ของพื้นที่ทั้งจังหวัด สาหรับในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาไม่มีพื้นที่ที่เป็นป่าไม้
๑.๒.๘.๓ คุณภาพอากาศ
สานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษได้ย้ายสถานีตรวจวัดคุ ณภาพ
อากาศจากบริเวณบ้านพักทหารหนองบัวรอง ไปตั้งอยู่บริเวณสถานีสูบน้าเสียแห่งที่ ๑ ถนนชุมพล ตรงข้าม
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา และได้เริ่มทาการตรวจวัดคุณภาพอากาศตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ เป็นต้น
มา ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า ๑๐ ไมครอน (PM๑๐) ในบรรยากาศ พบว่าปัญหาฝุ่น
ละอองขนาดเล็ กในเขตพื้น ที่เทศบาลนครนครราชสี มาค่าเฉลี่ ย ๒๔ ชั่วโมง รายเดือนยังมีค่าไม่เ กิน ค่า
มาตรฐาน (น้อยกว่า ๑๒๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) โดยในปี ๒๕๕๘ เท่ากับ ๕๑.๕๘ ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร ตามลาดับ ค่าเฉลี่ยรายปีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า ๑๐ ไมครอนในบรรยากาศ เมื่อ
เทียบกับค่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลก ๕๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบว่าค่าเฉลี่ยรายปีปริมาณ
ฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาเกินกว่าค่ามาตรฐานองค์กรอนามัยโลก
แสดงให้เห็นถึงสภาวะเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามั ยของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่
เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
๑.๒.๘.๔ การจัดการมูลฝอย
เทศบาลนครนครราชสีมา ได้รับงบประมาณผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ วงเงิน ๔๑๘,๐๑๐,๗๙๑ บาท ในการก่อสร้าง
ระบบกาจัดมูลฝอยแบบครบวงจร โดยได้รับการสนับสนุนให้ใช้พื้นที่แปลงทดลองเกษตรกรรมของ กองทัพ
ภาคที่ ๒ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้เป็นสถานที่กาจัดมูลฝอยชั่วคราว ประมาณ ๗๓ ไร่ ตั้งอยู่บริเวณ ตาบลโพธิ์
กลาง อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด นครราชสี ม า โดยต้ อ งด าเนิ นการให้ เป็ นไปตามมาตรฐานและไม่ ก่ อ ให้ เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนโดยรอบพื้นที่ ระบบกาจัดมูลฝอยสามารถกาจัดมูลฝอยจากในเขต

๕๗
เทศบาลนครนครราชสีมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรอบ และหน่วยงานอื่นๆ จานวน ๓๗ แห่ง ใน
ลักษณะการรวมศูนย์การจัดการขยะมูลฝอย ตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระบบกาจัดมูลฝอย มีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ ระบบคัดแยกขยะอินทรีย์ ระบบหมักขยะอินทรีย์ ระบบผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ และระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ โดยหลักการทางานอาศัยเทคโนโลยีการย่อยสลาย
แบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Digestion) ในถังหมักขยะอินทรีย์ เกิดผลพลอยได้เป็นก๊าซชีวภาพ สามารถ
ใช้เป็นเชื้อเพลิงกับเครื่องกาเนิดไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ที่สามารถนาไฟฟ้ามาใช้ในโครงการทดแทนการซื้อ
กระแสไฟฟ้า ส่วนที่เหลือจะจ่ายเข้าระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในลักษณะของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ ก
ระบบกาจัดขยะมูลฝอย ที่ก่อสร้างขึ้นเปิดดาเนินการเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
๑.๒.๘.๕ การบาบัดน้าเสีย
ตามโครงการพัฒนาเมืองหลัก ซึ่งได้มีการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ภายในเขต
เทศบาลมีการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ซึ่งได้แก่ ถนน ทางระบายน้า การกาจัดมูลฝอย
และการปรับปรุงชุมชนแออัด โดยในส่วนของการบาบัดน้าเสีย ได้มีการก่อสร้าง
๑) สถานีสูบน้าเสีย เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของตัวเมืองชั้นในเป็นแอ่ง ในฤดูฝนการ
ระบายน้าตามธรรมชาติ ไม่สามารถระบายได้ทัน ทาให้เกิดปัญหาน้าท่วม จึงได้มีการก่อสร้างสถานีสูบน้าเสีย
ขึ้น ๓ สถานี
๒) บ่อบาบัดน้าเสีย ตั้งอยู่บริเวณบึงหัวทะเล ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะขนาด ๔๒๖ ไร่ อยู่ทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตัวเมือง ระดับดินเดิมต่ากว่าระดับถนนท้าวสุระ ในฤดูฝนจะมีน้าท่วมขังตลอดเวลา
จึงได้มีการปรับปรุงพื้นที่บางส่วน ประมาณ ๓๐๐ ไร่ เพื่อก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสีย โดยใช้ระบบบ่ อผึ่งที่
เป็นวิธีบาบัดที่อาศัยปฏิกิริยาการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในน้าเสียด้วยจุลินทรีย์ตามธรรมชาติ และอาศัย
อากาศจากกระแสลมและสาหร่ายสังเคราะห์ให้ออกซิเจนแก่จุลินทรีย์ในการย่อยสลายของเสีย
๓) ทางระบายน้าริมทางรถไฟ เป็นองค์ประกอบสาคัญในการป้องกันน้าท่วมตัวเมืองชั้นใน
โดยเป็นการก่อสร้างคลอง ค.ส.ล. สี่เหลี่ยมคางหมู และท่อระบายน้าข้างทางรถไฟ เริ่มจากบริเวณกึ่งกลาง
สะพานรถไฟที่หนองบัวรองไปสิ้นสุดที่ลาตะคอง บริเวณท้ายน้าใช้งบประมาณดาเนินการรวม ๗๕,๑๕๗,๙๐๐
บาท ของประตูน้าข่อยงาม ความยาวรวมประมาณ ๔,๘๕๐ เมตร โดยการดาเนินโครงการพัฒนาเมืองหลัก
สามารถครอบคลุมพื้นที่รับน้าได้ประมาณ ๔.๔ ตารางกิโลเมตร
๑.๒.๙ ด้านอื่น ๆ
๑.๒.๙.๑ การดาเนินกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจการเทศพาณิชย์ที่เทศบาลนครนครราชสีมา ได้ดาเนินการให้บริการประชาชนในพื้นที่
ได้แก่ ๑) กิจการประปา ณ ปี ๒๕๖๑ มีผู้ใช้น้าในเขตรับผิดชอบรวม ๖๓,๘๓๕ ราย การประปาเทศบาล
นครนครราชสีมา มีรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๑๓,๕๒๐,๕๐๙.๓๗ บาท ๒) สถาน
ธนานุบาล / โรงรับจานา ขณะนี้มีสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา รวม ๓ แห่ง
๑.๒.๙.๒ การอานวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวติ / ทรัพย์สิน และสวัสดิการของประชาชน
การดูแลป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมไปถึงภัยพิบัติอื่นๆ ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
และพื้นที่ข้างเคียง อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล ซึ่งปัจจุบันมีสถานีดับเพลิงอยู่
4 แห่ ง คื อ สถานี ดั บ เพลิ ง จอมสุ ร างค์ ย าตร์ สถานี ดั บ เพลิ ง สุ ร นารายณ์ สถานี ดั บ เพลิ ง ย่ อ ยการเคหะ
นครราชสีมา และสถานีดับเพลิงย่อยศาลาทอง ในการดาเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเชิงรุก
เทศบาลได้จัดหาและติดตั้งเครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง พร้อมตู้สีแดง ติดตั้งในแหล่งพื้นที่ชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้
ตระหนักและมีส่วนร่วมในการดาเนินการ ระวังและป้องกันสาธารณภัยอันอาจเกิดขึ้นในชุมชน

๕๘
๑.๓ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
1.3.1 ด้ า นการจั ด การศึ ก ษา : ในการจั ด การศึ ก ษาก่ อ นวั ย เรี ย น เทศบาลนคร
นครราชสีมา มีศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน จานวน ๘ ศูนย์ โดยมีจานวนห้องเพื่อให้บริการรวม ๑๘ ห้อง มี
บุคลากรเพื่อให้บริการ จานวน ๓๕ คน และสามารถรองรับเด็กเล็กที่จะมารับบริการได้จานวนมากกว่า ๕๐๐
คน ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เทศบาลนครนครราชสีมา มีโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดเพื่อการจัดการศึกษา
ดังกล่าว จานวน ๑๔ แห่ง มีบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จานวน ๒๕๓ คน ประกอบด้วย ผู้อานวยการ
โรงเรียน ๖ คน รองผู้อานวยการโรงเรียนจานวน ๘ คน และพนักงานครู ๒๓๙ คน นอกจากนี้ในการจัด
การศึกษาขั้นอาชีวศึ กษาและอุดมศึกษา มีสถาบันการศึกษาในสังกัดหน่วยต่าง ๆ ในเขตอาเภอเมืองและ
อาเภอใกล้เคียง อาทิ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม กรมการศาสนา
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ นครราชสี ม า มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณ์ ราชวิท ยาลั ย วิ ท ยาเขตนครราชสี มา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และวิทยาลัยนครราชสีมา เป็นต้น
1.3.2 ด้านสาธารณสุข : เทศบาลนครนครราชสีมา มีศูนย์บริการสาธารณสุขที่อยู่ในการ
ดูแลรับผิดชอบ ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข (PCU) จานวน ๕ แห่ง เปิดให้บริการดูแลสุขภาพแก่ประชาชน
ทั่วไปครอบคลุมทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ
โดยมีพื้น ที่ชุมชนที่รั บ บริ การทั้งหมด 90 ชุมชน มีประชาการในพื้นที่ให้ บริการประมาณ 60,000 คน
นอกจากนี้ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา และพื้นที่ใกล้เคียงยังมีสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
เปิดให้บริการแก่ประชาชน ประกอบด้วย โรงพยาบาลของรัฐ ๕ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โรงพยาบาลจิ ต เวชราชคริ น ทร์ โรงพยาบาลค่ า ยสุ ร นารี โรงพยาบาลมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี
และโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ในส่วนของโรงพยาบาลเอกชน มีจานวน ๕ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล
กรุงเทพ-ราชสีมา โรงพยาบาล ป.แพทย์ โรงพยาบาลเซนต์แมรี่ โรงพยาบาลโกลเด้ นท์เกต และโรงพยาบาล
ราชสีมาฮอสพิทอล รวมจานวนเตียงรับคนไข้ได้ทั้งหมด ประมาณ ๒,๗๐๐ เตียง
1.3.3 ด้านการผลิตน้้าประปาเพื่อให้บริการ : เทศบาลนครนครราชสีมา มีคลองธรรมชาติ
เพื่อเป็นเส้นทางรับน้าดิบ จานวน ๒ แหล่ง ได้แก่ น้าดิบจากคลองลาตะคองที่ไหลจากเขื่อนลาตะคอง อาเภอ
ปากช่อง และน้าดิบจากลามูลบนที่ไหลจากเขื่อนลาแชะ อาเภอครบุรี โดยมีบ่อพักน้าดิบเพื่อรอการผลิตเป็น
น้ าประปา จ านวน 2 บ่ อ ในขนาดความจุ ๒๘๐,๐๐๐ ลู ก บาศก์ เ มตร และ ๘๕๐,๐๐๐ ลู ก บาศก์ เ มตร
ตามลาดับ และมีการรับน้าดิบทางท่อจากแหล่งน้าดิบเขื่อนลาตะคอง ในปริมาณ ๗๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน
จากสระพักน้าดิบมะขามเฒ่า ในปริมาณ ๒๑,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน และจากเขื่อนลาแชะ ในปริมาณ
๓๓,๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน ตามลาดับ ในส่วนของระบบการผลิตน้าประปา เทศบาลนครนครราชสีมา
มีระบบผลิตน้าประปา ๒ ระบบ คือ ระบบกรองเข้า (Sloe Send Filter) โดยมีโรงกรองน้า/โรงผลิตน้าประปา
จานวน ๓ แห่ง และมีกาลังการผลิตสูงสุดปริมาณ ๒๔๕,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน
1.3.4 การจัดการมูลฝอย : เทศบาลนครนครราชสีมา ได้รับงบประมาณผ่านแผนปฏิบัติ
การเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ วงเงิน ๔๑๘,๐๑๐,๗๙๑
บาท ในการก่อสร้ างระบบกาจัดมูลฝอยแบบครบวงจร โดยได้รับการสนับสนุนให้ใช้พื้นที่แปลงทดลอง
เกษตรกรรมของ กองทัพภาคที่ ๒ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้เป็นสถานที่กาจัดมูลฝอยชั่วคราว ประมาณ
๗๓ ไร่ ตั้งอยู่บริเวณ ตาบลโพธิ์กลาง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยต้องดาเนินการให้ เป็นไปตาม
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มาตรฐานและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนโดยรอบพื้นที่ ระบบกาจัดมูลฝอยสามารถ
กาจัดมูลฝอยจากในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรอบ และหน่วยงานอื่นๆ
จานวน ๓๗ แห่ง ในลักษณะการรวมศูนย์การจัดการขยะมูลฝอย ตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ระบบกาจัดมูลฝอย มีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ ระบบคัดแยกขยะอินทรีย์ ระบบหมักขยะ
อินทรีย์ ระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ โดยหลักการทางานอาศัยเทคโนโลยี
การย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Digestion) ในถังหมักขยะอินทรีย์ เกิดผลพลอยได้เป็นก๊าซ
ชีวภาพ สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงกับเครื่องกาเนิดไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ที่สามารถนาไฟฟ้ามาใช้ในโครงการ
ทดแทนการซื้อกระแสไฟฟ้า ส่วนที่เหลือจะจ่ายเข้าระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในลักษณะของผู้ผลิตไฟฟ้า
ขนาดเล็ก ระบบกาจัดขยะมูลฝอย ที่ก่อสร้างขึ้นเปิดดาเนินการเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
๑.3.5 การบ้าบัดน้้าเสีย : ตามโครงการพัฒนาเมืองหลัก ซึ่งได้มีการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ภายในเขตเทศบาลมีการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ซึ่งได้แก่ ถนน ทาง
ระบายน้า การกาจัดมูลฝอย และการปรับปรุงชุมชนแออัด โดยในส่วนของการบาบัดน้าเสีย ได้มีการก่อสร้าง
ได้แก่ ๑) สถานีสูบน้าเสีย เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของตัวเมืองชั้นในเป็นแอ่ง ในฤดูฝนการระบายน้าตาม
ธรรมชาติ ไม่สามารถระบายได้ทัน ทาให้เกิดปัญหาน้าท่วม จึงได้มีการก่อสร้างสถานีสูบน้าเสีย ขึ้น ๓ สถานี
๒) บ่อบาบัดน้าเสีย ตั้งอยู่บริเวณบึงหัวทะเล ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะขนาด ๔๒๖ ไร่ อยู่ทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้ของตัวเมือง ระดับดินเดิมต่ากว่าระดับถนนท้าวสุระ ในฤดูฝนจะมีน้าท่วมขังตลอดเวลา จึงได้มีการ
ปรับปรุงพื้นที่บางส่วน ประมาณ ๓๐๐ ไร่ เพื่อก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสีย โดยใช้ระบบบ่อผึ่งที่เป็นวิธีบาบัด
ที่อาศัยปฏิกิริยาการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในน้าเสียด้วยจุลินทรีย์ตามธรรมชาติ และอาศัยอากาศจากกระแส
ลมและสาหร่ายสังเคราะห์ให้ออกซิเจนแก่จุลินทรีย์ในการย่อยสลายของเสีย และ ๓) ทางระบายน้าริมทาง
รถไฟ เป็ น องค์ป ระกอบส าคั ญในการป้อ งกันน้าท่ว มตัว เมื องชั้น ใน โดยเป็นการก่อสร้างคลอง ค.ส.ล.
สี่เหลี่ยมคางหมู และท่อระบายน้าข้างทางรถไฟ เริ่มจากบริเวณกึ่งกลางสะพานรถไฟที่หนองบัวรองไปสิ้นสุด
ที่ลาตะคอง บริเวณท้ายน้าใช้งบประมาณดาเนินการรวม ๗๕,๑๕๗,๙๐๐ บาท ของประตูน้าข่อยงาม ความยาว
รวมประมาณ ๔,๘๕๐ เมตร โดยการดาเนินโครงการพัฒ นาเมื อ งหลั ก สามารถครอบคลุ ม พื้น ที่ รั บ น้ า
ได้ประมาณ ๔.๔ ตารางกิโลเมตร
1.3.6 อัตราก้าลังตามโครงสร้ างการบริ หารงานของเทศบาลนครนครราชสี มา : โดย
เทศบาลนครนครราชสีมามีบุคลากร มีอัตรากาลังจานวนทั้งสิ้น ๑,๖๖๒ คน แบ่งเป็น พนักงานเทศบาล ๓๙๙
คน ลูกจ้างประจา ๖๑ คน พนักงานจ้างตามภารกิจ ๓๙๓ คน และพนักงานจ้างทั่วไป ๘๐๙ คน โดยบุคลากร
ได้ กระจายลงตามส่ ว นงานต่ าง ๆ ซึ่ งได้ แบ่ งออกเป็ น ๖ ส านั ก ๒ กอง และ ๑ หน่ วยงาน ได้ แก่ ส านั ก
ปลัดเทศบาล ๒๒๖ คน สานักการคลัง ๑๐๔ คน สานักการช่าง ๓๕๔ คน สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๔๓๔ คน ส านั กการศึกษา ๑๗๒ คน ส านักการประปา ๒๗๖ คน กองวิชาการและแผนงาน ๔๓ คน กอง
สวัสดิการสังคม ๔๙ คน และหน่วยตรวจสอบภายใน ๔ คน ตามลาดับ ข้อมูล ณ มิถุยายน พ.ศ. 2562
๑.3.7 ด้านอื่น ๆ
๑.๓.๗.๑ การดาเนิ นกิจการพาณิชย์ ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นกิจการเทศพาณิ ชย์
ที่เทศบาลนครนครราชสีมา ได้ดาเนินการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ ๑) กิจการประปา ณ ปี ๒๕๖๑
มีผู้ใช้น้าในเขตรับผิดชอบรวม ๖๓,๘๓๕ ราย การประปาเทศบาลนครนครราชสีมา มีรายรับในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๑๓,๕๒๐,๕๐๙.๓๗ บาท ๒) สถานธนานุบาล / โรงรับจานา ขณะนี้มีสถานธนานุบาล
เทศบาลนครนครราชสีมา รวม ๓ แห่ง

๖๐
๑.๓.๗.๒ การอานวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต / ทรัพย์สิน และสวัสดิการของ
ประชาชน การดูแลป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมไปถึงภัยพิบัติอื่นๆ ในเขตเทศบาลและพื้นที่ข้างเคียง อยู่ใน
ความรับผิดชอบของฝ่ ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล ซึ่งปัจจุบันมีส ถานีดับเพลิ งอยู่ 4 แห่ง คือ สถานี
ดับเพลิงจอมสุรางค์ยาตร์ สถานีดับเพลิงสุรนารายณ์ สถานีดับเพลิงย่อยการเคหะนครราชสีมา และสถานี
ดับเพลิงย่อยศาลาทอง ในการดาเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเชิงรุก เทศบาลได้จัดหาและ
ติดตั้งเครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง พร้อมตู้สีแดง ติดตั้งในแหล่งพื้นที่ชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้ตระหนักและมีส่วนร่วม
ในการดาเนินการระวังและป้องกันสาธารณภัยอันอาจเกิดขึ้นในชุมชน
๑.๔ ยุทธศาสตร์
๑.๔.๑ ยุทธศาสตร์การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
๑.๔.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพ
๑.๔.๓ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๑.๔.๔ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ
การติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประกอบด้วย
ประเด็นการพิจารณา
1. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา

รายละเอียดหลักเกณฑ์
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัย
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่าง
น้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,
ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

คะแนน คะแนน
เต็ม ที่ได้
๑๐
๑๐

เหตุผล มีการนาเสนอผลการวิเคราะห์ SWOT เพื่อแสดงศักยภาพการพัฒนาเป็นรายยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒. การประเมินผล
การนาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ

๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนามาใช้วัดผลใน
เชิงปริมาณ เช่น การวัดจานวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ
ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้
หรือไม่ จานวนที่ดาเนินการจริงตามที่ได้กาหนดไว้เท่าไหร่
จานวนที่ไม่สามารถดาเนินการได้มีจานวนเท่าไหร่
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ที่ได้กาหนดไว้

๑๐

๕

๖๑

ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน คะแนน
เต็ม ที่ได้

๒) วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ/สิ่ ง ที่ ก ระทบ (Impact) โครงการ
ที่ดาเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)
เหตุผล คณะกรรมการฯ มีความเห็นเพิ่มเติมว่าควรแสดงสัดส่วนจานวนโครงการกับจานวนงบประมาณ
ที่ได้รับเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี
๓. การประเมินผล
๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
๑๐
๕
การนาแผนพัฒนา
การนาเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อ
เชิงคุณภาพ

ความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอานาจ
หน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ
ครุภัณฑ์ การดาเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง
คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่
ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน

๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดาเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)
เหตุผล คณะกรรมการฯ มีความเห็นเพิ่มเติมว่าควรมีการนาเครื่องมือทางเทคนิคมาใช้ประกอบเพื่อการ
บริหารงานและการขับเคลื่อนแผนพัฒนาให้สามารถบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด และกลยุทธ์
๔. แผนงานและ
๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความ
๑๐
๕
ยุทธศาสตร์
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การพัฒนา
ในมิติต่าง ๆ จนนาไปสู่การจัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่น
โดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่
ติดต่อกัน
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้อง
กับ การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ
เหตุผล ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญด้านสังคม เช่น กาลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติดที่แสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา
เพื่อจัดทาแผนงานและโครงการพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในทุกระดับ
๕. โครงการพัฒนา

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

๖๐

๖๐

(๕)

๕

๖๒

ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน คะแนน
เต็ม ที่ได้

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดาเนินการเพื่อให้
การพั ฒ นาบรรลุ ต ามวิ สั ย ทั ศ น์ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นที่กาหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจนมุ่งไปเรื่องใด
เรื่องหนึ่งอ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต
เหตุผล เป็นไปตามหลักเกณฑ์
๕.๑ ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ

๕.๒ กาหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clear objective) โครงการต้อง
กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดาเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง
เหตุผล เป็นไปตามหลักเกณฑ์
๕.๓ เป้าหมาย(ผลผลิต สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
ของโครงการ) มี เป้าหมายต้องชัดเจนสามารถระบุจานวนเท่าไร
ความชัดเจน
กลุ่มเป้าหมาย คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย
นาไปสู่การตั้ง
พื้นที่ดาเนินงาน และระยะเวลาดาเนินงาน อธิบายให้ชัดเจน
งบประมาณได้
ว่าโครงการนี้จะทาที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลง
ถูกต้อง
เมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมาย
มีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใคร
คือกลุ่มเป้าหมายรอง
เหตุผล เป็นไปตามหลักเกณฑ์

(๕)

๕

(๕)

๕

๕.๔ โครงการมีความ โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้าง
สอดคล้องกับแผน ความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ยุทธศาสตร์
ศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
๒๐ ปี
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐเพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เหตุผล เป็นไปตามหลักเกณฑ์

(๕)

๕

๕.๕ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

(๕)

๕

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒ โดย (๑) ยึ ด หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ๒๐ ปี (๔) ยึ ด เป้ า หมายอนาคต
ประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลั กการนาไปสู่ การปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา

๖๓

ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน คะแนน
เต็ม ที่ได้

(๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดัก
รายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตาม
ช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม (๔) การรองรับ
การเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
เหตุผล เป็นไปตามหลักเกณฑ์
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้องกับ
Thailand ๔.๐

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทาน้อยได้มาก เช่น (๑)
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม
(๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่
การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น
ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
เหตุผล เป็นไปตามหลักเกณฑ์
๕.๗ โครงการ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา
สอดคล้องกับ
ของแผนพั ฒ นาจั งหวั ด ที่ ได้ ก าหนดขึ้ น เพื่อขับเคลื่ อ นการ
ยุทธศาสตร์
พัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่ง
จังหวัด
ไม่ส ามารถแยกส่ ว นใดส่ ว นหนึ่งออกจากกั นได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทาง
ไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กาหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน
เหตุผล เป็นไปตามหลักเกณฑ์
๕.๘ โครงการแก้ไข เป็ น โครงการที่ ด าเนิ น การภายใต้ พื้ น ฐานความพอเพี ย งที่
ปัญหาความ
ประชาชนดาเนินการเองหรือร่วมดาเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยากจนหรือการ ยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
เสริมสร้างให้
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ประเทศชาติ
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒ นาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
มั่นคง มั่งคั่ง
เศรษฐกิจพอเพียง
ยั่งยืนภายใต้
หลักประชารัฐ

(๕)

๕

(๕)

๕

(๕)

๕

๖๔

ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

เหตุผล เป็นไปตามหลักเกณฑ์
๕.๙ งบประมาณมี
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ ๕
ความสอดคล้องกับ ประการ ในการจัดทาโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด
เป้าหมาย(ผลผลิต (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความ
ของโครงการ)
มีประสิทธิผล(Effectiveness) (๔) ความเหลื่อมล้าในการ
พัฒนาท้องถิ่นนาไปสู่ยุติธรรม(Equity) (๕) ความโปร่งใส
(Transparency)
เหตุผล เป็นไปตามหลักเกณฑ์
๕.๑๐ มีการประมาณ การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้ส อดคล้ อ งกับ
การราคาถูกต้อง โครงการ ถูกต้องตามหลั กวิช าการทางช่าง หลั กของราคา
ตามหลักวิธีการ กลางราคาท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกาหนดราคาและ
งบประมาณ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์
เหตุผล เป็นไปตามหลักเกณฑ์

คะแนน คะแนน
เต็ม ที่ได้
(๕)

๕

(๕)

๕

(๕)

๕

(๕)
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดาเนินการตาม
โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ
ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ ควรคานึงถึง (๑) มี
ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดาเนินงาน
ตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสาเร็จได้
(๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
มากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้อง
กับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้
เหตุผล เป็นไปตามหลักเกณฑ์
รวมคะแนน
๑๐๐

๕

๕.๑๑ มีการกาหนด
มีการกาหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator:
ตัวชี้วัด(KPI) และ KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล
สอดคล้องกับ
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่นการ
วัตถุประสงค์
กาหนดความพึงพอใจ การกาหนดร้อยละ การกาหนดอันเกิด
และผลที่คาดว่า จากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ(การคาดการณ์
จะได้รับ
คาดว่าจะได้รับ)
เหตุผล เป็นไปตามหลักเกณฑ์
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์

๘๕

๖๕
๒.๒ การสรุปสภาวการณ์การพัฒนา
2.2.1 การด้าเนินงานของโครงการตามที่ได้ก้าหนดไว้
ได้มีการศึกษาและติดตามผลโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕) ที่นาไปสู่การปฏิบัติ ในช่วงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ในลักษณะการ
ติ ด ตามอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ การทราบความก้ า วหน้ า และพั ฒ นาการในการด าเนิ น โครงการในแต่ ล ะปี
โดยโครงการในช่วงปีงงประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 จะเป็นการติดตามจนถึง ณ ปีปัจจุบันที่ได้มีการ
ประเมินผล คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ผลจากการศึกษา พบว่า ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มีการดาเนินการโครงการทั้งสิ้น 254 โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการดาเนินโครงการทั้งสิ้น
207 โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการดาเนินโครงการทั้งสิ้น 219 โครงการ และปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 มีการดาเนินโครงการทั้งสิ้น 106 โครงการ และเมื่อพิจารณาจานวนโครงการที่มีการดาเนินการ
จนถึ ง ขั้ น สิ้ น สุ ด โครงการที่ เ ป็ น ยอดสะสมของแต่ ล ะปี ง บประมาณ พบว่ า โครงการที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ที่ จ ะ
ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561, ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562, ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ปัจจุบัน ได้ มีการดาเนินการสิ้นสุด จานวน 221 โครงการ (ร้อยละ 87.01),
179 โครงการ (ร้อยละ 86.47), 157 โครงการ (ร้อยละ 80.93) และ 36 โครงการ (ร้อยละ 40.00)
ตามลาดับ รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 แสดงข้ อ มู ล จ านวนโครงการและสภาวการณ์ ค วามส าเร็ จ ในการด าเนิ นโครงการในช่ ว ง
ปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖4) จาแนกตามสถานะการดาเนินงาน ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2564
โครงการ
ปี พ.ศ.

๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔

ช่วงปีของการด้าเนินการแล้วเสร็จ

ยังอยู่
ยังไม่ได้
ระหว่าง
2561 2562 2563 2564 ด้าเนินการ ด้าเนินการ

123
87
107 51
100
-

รวมทั้งสิ้น 123

345

ยกเลิก
จ้านวน
สาเหตุอื่นๆ สถานการณ์ โครงการ
ที่ไม่ได้มาจาก โควิด-๑๙ ทัง้ หมด
รวม
โควิด-๑๙

11
21
57
36

2
2
2
29

2
6
10
18

๒9
20
๒5
7

25
16

๒๕4
๒๐๗
๒๑๙
๑๐๖

125

35

36

81

41

๗๘6

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นปี เริ่มต้นที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่ า
สายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) และมีความที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมาตรการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับ Social Distancing ได้ถูกนามาใช้ในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ ที่มีระดับความเข้มข้นมากน้อย
ต่างกัน และย่อมมีผลต่อโครงการของเทศบาลนครนครราชสีมาด้วย ดังนั้น ในสองปีงบประมาณนี้ ในการ
ประเมินจะได้นาปัจจัยข้อจากัดนี้มาประกอบการพิจารณา และจะมีการยกเว้นบางโครงการที่ได้รับผลกระทบ
ทางตรงจนไม่สามารถดาเนินโครงการได้ มารวมไว้ในการคานวณผลการประเมินในทั้งสองปีงบประมาณนี้

๖๖
2.2.2 สถานการณ์การด้าเนินการตามเป้าประสงค์หลักที่ได้ก้าหนดไว้
เป้าประสงค์หลักของแผนพัฒนาแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ที่ได้กาหนดไว้เพื่อการศึกษาและประเมินผลมีทั้งหมด 6 ข้อ ได้แก่ 1) มีความเชื่อมั่นต่อการจัดให้บริการ
ของเทศบาลนครนครราชสี ม า 2) ประชาชนสามารถเข้ า ถึ ง แหล่ ง เรี ย นรู้ แ ละกิ จ กรรมการเรี ย นรู้
ได้โดยง่าย 3) ครอบครัวมีความอบอุ่น 4) มลพิษด้านสิ่งแวดล้อมลดลง 5) รายได้ของครอบครัวเพิ่มมากขึ้น
และ 6) มีความสนใจเข้าร่ ว มกิจ กรรมงานประเพณีในเขตเทศบาลนครนครราชสีมามากขึ้น แต่ส าหรับ
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่ องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่
(Covid-1๙) ได้มีการแพร่ระบาดอีกครั้ง เป็นระลอกที่ 3 และมีรุนแรงและขยายตัวเป็นอย่างมาก ทาให้มี
เป้าประสงค์ที่ต้องดาเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวกับ Social Distancing อย่างเข้มงวด ได้แก่ เป้าประสงค์
หลักข้อ 6 มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จึงไม่สามารถนามาวัด
ประเมินผลได้ ดังนั้น จึงจะไม่นาเป้าประสงค์หลัก ในข้อนี้มาร่วมในการประเมินผล โดยจะมีการประเมินผล
เพียง 5 เป้าประสงค์หลักเท่านั้น
ทั้ ง นี้ ผลจากการประเมิ น ความรั บ รู้ แ ละการตอบรั บ ของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
ในเป้าประสงค์หลัก ทั้ง 5 ข้อ มีข้อสรุปดังนี้
1. มีพัฒนาการลดลง อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง จานวน 4 เป้าประสงค์ ได้แก่
เป้าประสงค์ที่ 1 มีความเชื่อมั่นต่อการจัดให้บริการของเทศบาลนครนครราชสีมา เป้าประสงค์ที่ 2 เข้าถึง
แหล่งเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ฯ เป้าประสงค์ที่ 3 ครอบครัวมีความอบอุ่น และเป้าประสงค์ที่ 4 ปัญหา
มลพิษด้านสิ่งแวดล้อมลดลง
2. มี พั ฒ นาการเท่ า เดิ ม และอยู่ ใ นเกณฑ์ ร ะดั บ น้ อ ย จ านวน 1 เป้ า ประสงค์
คือ เป้าประสงค์ที่ 5 รายได้ของครอบครัวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
สายพันธุ์ใหม่ (Covid-1๙) ที่มีการระบาดรุนแรงอีกครั้งในระลอกที่ 3 อีกทั้งการประกาศมาตรการต่าง ๆ
ของรั ฐ บาล และของจั ง หวัด ที่ส่ งผลกระทบต่ อ อาชี พของประชาชนในพื้ น ที่เ ทศบาลนครนครราชสี ม า
เป็นอย่างมาก จึงอาจส่งผลต่อรายได้ระดับครัวเรือนที่ลดลงเป็นอย่างมาก รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 แสดงข้อมูลการเปรียบเทียบผลของการตอบรับในการพัฒนาตามเป้าประสงค์ตามแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครราชสี ม า (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ที่ ก าหนดไว้ ร ะหว่ า งปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เป้าประสงค์หลัก
๑. มีความเชื่อมั่นต่อการจัดให้บริการ
ของเทศบาลนครนครราชสีมา
๒. เข้าถึงแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ฯ
๓. ครอบครัวมีความอบอุ่น
๔. ปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมลดลง
๕. รายได้ของครอบครัวเพิ่มมากขึ้น

ปี 2562
ดีมาก

การตอบรับ
ปี 2563
ดีมาก

ปี 2564
ปานกลาง

ดีมาก
ดีมาก
น้อย
น้อย

ดี
ดีมาก
ดี
น้อย

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย

การพัฒนา
ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง
เท่าเดิม

๖๗

เป้าประสงค์หลัก
6. มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมงาน
ประเพณีในเขตเทศบาลฯ มากขึ้น

การตอบรับ
การพัฒนา
ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
* ไม่ประเมินปี พ.ศ. 2563 – 2564 เพราะ
ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากสถานการณ์
น้อย
โควิด-19

2.2.3 สภาวการณ์การรับรู้และการตอบรับในผลการด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และ
กลยุทธ์ที่ก้าหนดไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาในรอบสี่ปีที่ผ่านมา
การประเมินการรับรู้และการตอบรับ เป็นการประเมินผลการปฏิบัติการขับเคลื่อนกลยุทธ์
ของแต่ ล ะยุ ท ธศาสตร์ ที่ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที่ ไ ด้ รั บประโยชน์ แ ละที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการด าเนิ น การ
ในกลยุทธ์นั้น ๆ จะเป็นผู้สะท้อนถึงการรับรู้ในความพยายามในการขับเคลื่ อนกลยุทธ์ของเทศบาลนคร
นครราชสี มา และหากมีการรั บรู้ แล้ วมีผลการยอมรับต่อผลงานภายใต้กลยุทธ์ นั้น ๆ เป็นอย่างไร ซึ่งในการ
ประเมินได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน จาแนกตามประเภทกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและทั่วถึง

จะประเมินจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ กลุ่มตัวอย่างของพนักงานในเทศบาลนครนครราชสีมา ซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องโดยตรงและสามารถให้ข้อมูลได้
 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2, 3 และ 4 จะประเมิ น จากผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย คื อ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ของประชาชนที่อยู่ในชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ของเทศบาลนครนครราชสีมา
ซึ่งผลจากการศึกษาประเมินเป็น ดังนี้
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีการรับรู้ในการดาเนินการทั้ง 4 กลยุทธ์ที่กาหนด โดยมีผลการตอบรับในระดับ
ปานกลางทั้ง 4 กลยุทธ์ และเมื่อนาไปเปรียบเทียบกับผลประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563
พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีระดับการตอบรับที่ลดลงในทุกกลยุทธ์
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพร่วมในการพัฒนาสังคม พบว่า
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีการรับรู้ในการดาเนินการทั้ง 4 กลยุทธ์ที่กาหนด โดยมีผลการตอบรับในระดับน้อย
มากทั้ง 4 กลยุทธ์ และเมื่อนาไปเปรียบเทียบกับผลประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563
พบว่า ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีร ะดับการตอบรับที่ล ดลง ซึ่งมีข้อสั งเกตว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covic-1๙) มากที่สุด ในหลาย
โครงการต้องมีการชะลอและ/หรือยกเลิก ดังนั้น จึงอาจมีผลกระทบต่อการตอบรับในปัจจุบันเป็นอย่างมาก
- ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การบริห ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมอย่างยั่งยืน
พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีการรับรู้ในการดาเนินการทั้ง 4 กลยุทธ์ที่กาหนด โดยมีผลการตอบรับในระดับ
น้ อยมาก ทั้ง 4 กลยุ ทธ์ และเมื่อน าไปเปรียบเที ยบกับผลประเมินในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
พ.ศ. 2563 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีระดับการตอบรับที่ลดลงในทุกกลยุทธ์
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมดมีการรับรู้ในการดาเนินการ ทั้ง 2 กลยุทธ์ที่กาหนด แต่เมื่อพิจารณาผลการตอบรับ พบว่า อยู่ใน
ระดับน้อยมาก ทั้ง 2 กลยุทธ์ และเมื่อนาไปเปรียบเทียบกับผลประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า

๖๘
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีระดับการตอบรับที่เท่าเดิมทั้งหมด (แต่อยู่ในระดับน้อยมากเช่นปีที่ผ่านมา) ซึ่งมี
ข้อสังเกตว่ายุ ทธศาสตร์นี้ เป็นอีกยุทธศาสตร์ที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์การแพร่ร ะบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covic-1๙) และเป็นสถานการณ์ที่ยาก ที่จะสามารถขับเคลื่อนให้เกิดการ
ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วในขณะนี้และที่สาคัญเป็นสภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบทั้งประเทศ มิใช่
เฉพาะเพียงพื้นที่ของเทศบาลนครนครราชสีมาเท่านั้น รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 3.3 – 3.4
ตารางที่ 3.3 แสดงข้อมูลระดับของความรับรู้ในผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
ในรอบสี่ปีที่ผ่านมา ของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ผลการรับรู้ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์
ร้อยละ คะแนน
แปลผล
การรับรู้
ที่ได้
1. การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
1.1 มีการพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรม
๙๗.๔๘ 5.00 ส่วนใหญ่รับรู้
การให้บริการ
1.2 มีความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ
๙๗.๔๘ 5.00 ส่วนใหญ่รับรู้
และมีผลงานที่ชัดเจน
1.3 มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมี
๙๙.๒๐ 5.00 ส่วนใหญ่รับรู้
ส่วนร่วม
1.4 มีการพัฒนาอาคารสถานที่
๙๙.๑๖ 5.00 ส่วนใหญ่รับรู้
เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อให้บริการ
2. การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพร่วมในการพัฒนาสังคม
2.1 มุ่งสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต
๙๖.๖๗ 5.00 ส่วนใหญ่รับรู้
ท้องถิ่น
2.2 มุ่งยกระดับคุณภาพชีวติ และความ
๙๖.๖๗ 5.00 ส่วนใหญ่รับรู้
มั่นคงปลอดภัยของประชาชน
2.3 มีกจิ กรรมการปลูกจิตสานึก
สาธารณะและส่งเสริมการมีส่วน
๙๖.๖๗ 5.00 ส่วนใหญ่รับรู้
ร่วมในการพัฒนาสังคม
2.4 มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และแบบอย่าง
๙๖.๖๗ 5.00 ส่วนใหญ่รับรู้
ความดีงามในสังคม
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3.1 มุ่งพัฒนาดูแลสิ่งแวดล้อม และ
การเตรียมความพร้อมรับมือต่อสา ๙๖.๖๗ 5.00 ส่วนใหญ่รับรู้
ธารณภัย
3.2 มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบ
นิเวศน์ และเพิม่ พื้นที่สีเขียวอย่าง
๙๖.๖๗ 5.00 ส่วนใหญ่รับรู้
ต่อเนื่อง
3.3 พัฒนาและให้ความรู้ในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและร่วมมือกับ
๙๖.๖๗ 5.00 ส่วนใหญ่รับรู้
ทุกภาคส่วน

ผลการรับรู้ พ.ศ. 2564
ร้อยละ คะแนน
แปลผล
การรับรู้ ที่ได้
85.29

5.00

ส่วนใหญ่รับรู้

86.57

5.00

ส่วนใหญ่รับรู้

83.58

5.00

ส่วนใหญ่รับรู้

86.76

5.00

ส่วนใหญ่รับรู้

89.92

5.00

ส่วนใหญ่รับรู้

97.48

5.00

ส่วนใหญ่รับรู้

94.12

5.00

ส่วนใหญ่รับรู้

91.60

5.00

ส่วนใหญ่รับรู้

97.48

5.00

ส่วนใหญ่รับรู้

95.80

5.00

ส่วนใหญ่รับรู้

96.64

5.00

ส่วนใหญ่รับรู้

๖๙

ยุทธศาสตร์

ผลการรับรู้ พ.ศ. 2563
ร้อยละ คะแนน
แปลผล
การรับรู้
ที่ได้

3.4 มีกจิ กรรมเพิ่มศักยภาพในการ
บริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ ๙๖.๖๗
และสิ่งแวดล้อม
4. การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ
4.1 มุ่งพัฒนารายได้ให้แก่ชุมชน
4.2 มีกจิ กรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว

ผลการรับรู้ พ.ศ. 2564
ร้อยละ คะแนน
แปลผล
การรับรู้ ที่ได้

5.00

ส่วนใหญ่รับรู้ 95.80

5.00

ส่วนใหญ่รับรู้

๙๖.๖๗

5.00

ส่วนใหญ่รับรู้ 88.03

5.00

ส่วนใหญ่รับรู้

๙๖.๖๗

5.00

ส่วนใหญ่รับรู้ 82.05

5.00

ส่วนใหญ่รับรู้

ตารางที่ 3.4 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบระดับของการตอบรับในผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา ในรอบสี่ปีที่ผ่านมา ของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ยุทธศาสตร์

ผลประเมินการตอบรับ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
1. การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
1.1 มีการพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมการ
มาก
ดีมาก
ปานกลาง
ให้บริการ
1.2 มีความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ และมีผลงาน
มาก
ดีมาก
ปานกลาง
ที่ชัดเจน
1.3 มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีส่วนร่วม
ปานกลาง
ดีมาก
ปานกลาง
1.4 มีการพัฒนาอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้
ดี
เพื่อให้บริการ
2. การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพ
2.1 มุ่งสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและความ
มาก
ภาคภูมิใจในวิถีชีวิตท้องถิ่น
2.2 มุ่งยกระดับคุณภาพชีวติ และความมัน่ คงปลอดภัย
ดี
ของประชาชน
2.3 มีกจิ กรรมการปลูกจิตสานึกสาธารณะและ
มาก
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
2.4 มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และแบบอย่างความดีงาม ปานกลาง
ในสังคม
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3.1 มุ่งพัฒนาดูแลสิ่งแวดล้อม และการเตรียม
ปานกลาง
ความพร้อมรับมือต่อสาธารณภัย
3.2 มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบนิเวศน์ และ
ปานกลาง
เพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง
3.3 พัฒนาและให้ความรู้ในการจัดการ
ปานกลาง
สิ่งแวดล้อมและร่วมมือกับทุกภาคส่วน

พัฒนาการ
ลดลง
ลดลง
ลดลง

ดีมาก

ปานกลาง

ลดลง

ปานกลาง

น้อยมาก

ลดลง

ปานกลาง

น้อยมาก

ลดลง

ปานกลาง

น้อยมาก

ลดลง

ปานกลาง

น้อยมาก

ลดลง

ปานกลาง

น้อยมาก

ลดลง

ดี

น้อยมาก

ลดลง

น้อย

น้อยมาก

ลดลง

๗๐
ยุทธศาสตร์
3.4 มีกจิ กรรมเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ
4.1 มุ่งพัฒนารายได้ให้แก่ชุมชน
4.2 มีกจิ กรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

ผลประเมินการตอบรับ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
ดี
น้อย
น้อยมาก

ปานกลาง
ปานกลาง

น้อยมาก
น้อยมาก

น้อยมาก
น้อยมาก

พัฒนาการ
ลดลง

เท่าเดิม
เท่าเดิม

2.3 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
2.3.1 การประเมิ นความก้ าวหน้ าในการน้ าโครงการที่ ก้ าหนดไว้ ในรอบสี่ ปี ที่ ผ่ านมา
ของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) ไปสู่การปฏิบัติ
เนื่องจาก ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ศ. 2564 ประเทศไทยได้ประสบกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่ าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ทาให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนและภาคส่วน
ต่าง ๆ ของประเทศในแทบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และสาธารณสุข เป็นต้น
ดังนั้น ในการประเมินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีโครงการรวมทั้งสิ้น 106 โครงการ จึงได้มีการ
นาข้อมูลโครงการมาวิเคราะห์โดยละเอียด เพื่อพิจารณาโครงการที่มีความจาเป็นต้องยกเลิกอันเนื่องมาจาก
การได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่ าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) โดยตรง
จนไม่ ส ามารถด าเนิ น การต่ อ ไปได้ แ ละจะไม่ น าโครงการเหล่ า นั้ น มาเข้ า สู่ ก ระบวนการประเมิ น ทั้ ง นี้
ผลจากการพิจารณาจาแนกโครงการ สรุปได้ดังนี้
๑) โครงการที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 36 โครงการ
๒) โครงการที่ยังอยู่ในระหว่างการดาเนินการ จานวน 29 โครงการ
3) โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ จานวน 18 โครงการ
4) โครงการที่ได้ยกเลิกแต่มิได้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่ า
สายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) โดยตรง จานวน 7 โครงการ
5) โครงการที่ได้มีการยกเลิ กเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ร ะบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) โดยตรง จานวน 16 โครงการ
ดังนั้น โครงการทั้งหมดของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ที่นามาศึกษาวิเคราะห์ รวมทั้งสิ้น
90 โครงการ (เฉพาะข้อ 1 – ข้อ 4 เท่านั้น)
ผลจากการประเมินความก้าวหน้าในการดาเนินโครงการในภาพรวมโดยพิจารณาในลักษณะ
การด าเนิ น การสะสมในหลายปี ซึ่ ง เป็ น การติ ด ตามผล ณ ปั จ จุ บั น พบว่ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีคะแนนการประเมิน เท่ากับ 5 คะแนน อยู่ใน
เกณฑ์ระดับดีมาก แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นปีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรน่ าสายพัน ธุ์ใหม่ (Covid-19) และพบว่าโครงการส่ ว นใหญ่อยู่ในระหว่างการดาเนินการ มีคะแนน

๗๑
การประเมิน 2.49 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ประเมินระดับน้อย เมื่อพิจารณาภาพรวมทั้งสี่ปีงบประมาณสะสม
แล้ ว พบว่ า ได้ ค ะแนนการประเมิ น เท่ า กั บ 4. 37 อยู่ ใ นเกณฑ์ ร ะดั บ ดี รายละเอี ย ดปรากฏ
ดังตารางที่ 3.5
ตารางที่ ๓.5

แสดงข้อมูลระดับความก้าวหน้าในการนาแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ จาแนกตามปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ

ค่าน้้าหนัก

คะแนนที่ได้

คะแนนถ่วงน้้าหนัก

แปลผล

๒๕๖๑
0.25
5.00
1.25
ดีมาก
๒๕๖๒
0.25
5.00
1.25
ดีมาก
๒๕๖๓
0.25
5.00
1.25
ดีมาก
๒๕๖๔
0.25
2.49
0.62
น้อย
รวมทั้งสิ้น
1.00
4.37
ดี
หมายเหตุ: ข้อมูลปี พ.ศ. 2561-2563 เป็นการประเมินโดยเก็บข้อมูลสะสมเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นปัจจุบัน
ณ เดือนสิงหาคม 2564
2.3.2 การประเมิ น ระดั บความส้ าเร็ จในการด้ าเนินกิ จกรรมตามโครงการในแผนการ
ด้าเนินงานเทศบาลนครนครราชสีมา เมื่อเปรียบเทียบระหว่างผลงานกับเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ในรอบสี่ปี
ที่ผ่านมาของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5)
โดยการประเมินความสาเร็จของกิจกรรมโครงการและภาพรวมรายยุทธศาสตร์ โดยเทียบกับ
แผนกิจกรรมที่กาหนด โดยกิจกรรมตามโครงการที่ได้ดาเนินการในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา พบว่า ในภาพรวมได้
คะแนนการประเมิ น เท่ า กั บ 3.83 คะแนน ซึ่ ง อยู่ ใ นเกณฑ์ ร ะดั บ ปานกลาง แต่ ห ากพิ จ ารณาเป็ น ราย
ปีงบประมาณ พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีคะแนนการประเมิน 4.38 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับดี ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีคะแนนการประเมิน 4.27 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับดี ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 มีคะแนนการประเมิน 4.01 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับดี และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีคะแนน
การประเมิน 2.63 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับน้อย รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ ๓.6

๗๒
ตารางที่ ๓.6 แสดงข้อมูลระดับความสาเร็จในการดาเนินกิจกรรมตามโครงการในแผนการดาเนินงานของ
เทศบาลนครนครราชสีมา เมื่อเทียบระหว่างผลงานกับ เป้าหมายโครงการในรอบสี่ปีที่ผ่านมา
ของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖4) จาแนกตามปีงบประมาณ
คะแนนถ่วง
แปลผล
น้้าหนัก
2561
0.25
4.38
1.10
ดี
2562
0.25
4.27
1.07
ดี
2563
0.25
4.01
1.00
ดี
2564
0.25
2.63
0.66
น้อย
รวมทั้งสิ้น
1.00
3.83
ปานกลาง
หมายเหตุ: ข้อมูลปี พ.ศ. 2561-2564 เป็นการประเมินโดยเก็บข้อมูลสะสมเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นปัจจุบัน
ณ เดือนสิงหาคม 2564
ปีงบประมาณ

ค่าน้้าหนัก

คะแนนที่ได้

2.3.3 การประเมินความส้าเร็จเฉพาะโครงการที่ได้ด้าเนินการแล้วเสร็จเมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างผลงานกับเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ในรอบสี่ปีที่ผ่านมาของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5)
โดยการประเมิ น ความส าเร็ จ ของส าหรั บ โครงการที่ ไ ด้ ด าเนิ น การแล้ ว เสร็ จ ในช่ ว งสี่ ปี
ที่ผ่านมา พบว่า โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จแทบทั้งหมดจะมีผลการดาเนินงานได้ใกล้เคียงกับเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้ โดยมีคะแนนประเมินในแต่ละยุทธศาสตร์และในแต่ละปี งบประมาณจะอยู่ในช่วง 4.80 – 5.00
คะแนน รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ ๓.7
ตารางที่ ๓.7 แสดงข้อมูลการประเมินเฉพาะโครงการที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จเมื่อเทียบระหว่างผลงานกับ
เป้าหมายโครงการในรอบสี่ปีที่ผ่านมาของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๖4) จาแนกตามปีงบประมาณ และยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
1. การยกระดั บ ขีด ความสามารถในการให้ บ ริการ
อย่างครอบคลุมและทั่วถึง
2. การพัฒนาสังคมน่าอยู่
อย่างมีดุลยภาพ
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
4. การเสริ ม สร้ า งเศรษฐกิ จ สู่ ก ารเติ บ โตอย่ า งมี
คุณภาพ

ผลการประเมินในแต่ละปีงบประมาณ
2561
5.00

2562
5.00

2563
5.00

2564
5.00

4.97

4.87

5.00

4.88

5.00

5.00

4.84

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00
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2.4 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
การประเมิ น ผลการน าแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ นในเชิ งคุ ณภาพ เป็ นการประเมิ นความพึ งพอใจ
ของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งที่มาขอรับบริการ ณ สถานที่ตั้งของสานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่มีการดาเนินโครงการ ดังนั้น จึงได้แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น
4 กลุ่ม และได้กาหนดข้อคาถามในการประเมินที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมของลักษณะการประเมิน ได้แก่
1) กลุ่มประชาชนผู้รับบริการ ณ พื้นที่ตั้งของสานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 2) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในโครงการด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง และเพิ่มเติมสิ่งก่อสร้าง 3) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการด้านการ
ก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมถนน และ 4) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุง และเพิ่มเติ่มสิ่งก่อสร้าง โดยสามารถสรุปผลได้ ดังนี้
1. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาขอใช้บริ การ ณ พื้นที่ตั้งของสานักงานเทศบาลนครนครราชสี มา
โดยการสุ่มตัวอย่าง จานวน 118 คน พบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.49 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับดี
2. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ที่มีการก่อสร้าง ปรับปรุง และเพิ่มเติมสิ่งก่อสร้าง (ที่ไม่ใช่ถนน)
โดยการสุ่มตัวอย่าง จานวน 63 คน พบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.38 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับ
ดี
3. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ที่มีการก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมถนน โดยการสุ่มตัวอย่าง
จานวน 59 คน พบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.90 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับดี
4. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการอื่น ๆ ที่มิใช่สิ่งก่อสร้าง ปรับปรุง และเพิ่มเติมสิ่งก่อสร้าง
โดยการสุ่มตัวอย่าง จานวน 136 คน พบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 3.90 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับปาน
กลาง รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 3.8
ตารางที่ 3.8 แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลนคร
นครราชสีมา
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ

๑. ความพึงพอใจของผู้ที่เข้ารับบริการ
ของเทศบาลนครนครราชสีมา
๒. ความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
การก่อสร้าง ปรับปรุง และเพิ่มเติม
สิ่งก่อสร้าง (ที่ไม่ใช่ถนน)
๓. ความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
การก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมถนน
๔. ความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
การโครงการ (กรณีของโครงการที่ไม่ใช่การ
ก่อสร้าง/ซ่อมแซม สิ่งปลูกสร้างและถนน)

จ้านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม
(n)

ค่าเฉลี่ย
(M)

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)

แปลผล

๑18

4.49

0.66

ดี

63

4.38

0.58

ดี

59

4.90

๐.25

ดี

๑๓6

3.90

0.51

ปานกลาง

๗๔
นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างตามข้างต้นได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติ่ม รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 3.9
ตารางที่ 3.9 แสดงข้อมูลข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
๑. ด้านการก่อสร้างถนน เช่น ดีมาก ทาดีมากและรวดเร็ว รวดเร็วดี
มาก สวยงามขึ้นมาก ดีมากก่อนทาแย่มากน้าท่วม ดีมากชัดเจนดี
ถนนดีไม่บาง ดีมากถนนไม่ชารุด ดีมากทาดี ถนนดีขึ้นมาก ดีมาก
เพราะก่อนที่ทาชารุดมาก ดีมากรวดเร็วสะดวกสบายมากขึ้น ดี
มากสะอาดขึ้น ดีสวยงามเรียบร้อยสะอาดขึ้น ใช้ได้
๒. ด้านการก่อสร้างซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง เช่น การวางท่อเมนประปา
ระบบระบายน้า ดีมาก ดีขึ้น รวดเร็วมาก ทางานดีมาก ใช้งานได้ดี
ดีมาก น้าไหลดีขึ้น ดีมากน้าไหลสะดวกขึ้นมากก่อนทาแย่มาก ดี
มากระบายน้าได้ดีมาก รวดเร็วระบายน้าได้ดี ระบายน้าได้ดีกว่า
เดิม ทาแล้วดีขึ้นมากน้าไหลดี น้าไหลดีขึ้น รวดเร็วใช้งานได้จริง
ระบายน้าไหลดีกว่าตอนที่ยังไม่ได้ทา ระบายน้าไม่ให้ท่วมได้ดีมาก
๓. ด้านการสารวจข้อมูล และความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น
ข้อมูลสัตว์และการขึ้นทะเบียน ดีมาก ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้
ประชาชน ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว ด้านสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย ดี ดีมาก ฉีดให้ถึงบ้านเลย ดีมากบริการดีให้คาแนะนาดี
มาก ดีมากรวดเร็ว ดูแลดีมาก
๔. ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น ดีมากให้ความรู้เรื่อง
กับประชาชนเกี่ยวกับวัคซีนและโควิด ชัดเจน ดี ดีมาก ดีมากพูด
เข้าใจง่าย ชัดเจนเข้าใจง่าย ให้ความรู้ดีมาก
๕. ด้านการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค เช่น ควรเพิ่มเสาไฟฟ้า
ไฟฟ้าตามทาง
๖. ด้านการก่อสร้างซ่อมแซม การวางท่อเมนประปา ก่อสร้างระบบ
ระบายน้า เช่น ช้าไปหน่อย รวดเร็วแต่ไม่ค่อยเรียบร้อย
๗. ด้านการจัดการขยะ ความสะอาด การจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น
ควรมีการเพิ่มจุดเก็บขยะ เพิ่มถังขยะ
๘. ด้านบุคลากร เช่น เจ้าหน้าที่บอกเวลาที่ถาม ดีมากรวดเร็ว
เจ้าหน้าที่ให้คาตอบชัดเจน ดีมากเจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาดีมาก
๙. ด้านการจัดอบรม เช่น พัฒนาบุคลากรครูโรงเรียน จัดอบรมดีมาก
ดีมากเข้าใจง่าย ดีมาก
๑๐. ด้านการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เช่น ควรเพิ่ม
การติดตั้งกล้องวงจรปิด
๑๑. ด้านสาธารณภัย เช่น การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนจากสาธารณภัย ให้ความช่วยเหลือเร็ว
รวม

ความถี่
58

ร้อยละ
27.62

57

27.14

56

26.67

18

8.57

5

2.38

4

1.90

4

1.90

3

1.43

3

1.43

1

0.48

1

0.48

210

100.00
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๒.๕ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่
๑

๒

๓

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
การยกระดับขีด
- บริหารทั่วไป
- บริหารงานทั่วไป
- สานักปลัดเทศบาล
ความสามารถใน
- การรักษาความสงบ
- สานักการคลัง
การให้บริการ
ภายใน
- สานักการช่าง
อย่างครอบคลุม
- บริการชุมชนและ - การศึกษา
- สานักการประปา
และทั่วถึง
สังคม
- สาธารณสุข
- สานักการศึกษา
- สังคมสงเคราะห์
- สานักการ
- เคหะและชุมชน
สาธารณสุขและ
- สร้างความเข้มแข็งของ สิ่งแวดล้อม
ชุมชน
- กองสวัสดิการสังคม
- การศาสนา วัฒนธรรม - กองวิ ช าการและ
และนันทนาการ
แผนงาน
- การเศรษฐกิจ
- อุตสาหกรรมและการโยธา
- การพาณิชย์
- การดาเนินงานอื่น - งบกลาง
การพัฒนา
- บริหารทั่วไป
- บริหารงานทั่วไป
- สานักปลัดเทศบาล
สังคมน่าอยู่อย่างมี
- การรักษาความสงบ
- สานักการศึกษา
ดุลยภาพ
ภายใน
- สานักการ
- บริการชุมชนและ - การศึกษา
สาธารณสุขและ
สังคม
- สาธารณสุข
สิ่งแวดล้อม
- สังคมสงเคราะห์
- กองสวัสดิการ
- เคหะและชุมชน
สังคม
- สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
- การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
- การเศรษฐกิจ
- อุตสาหกรรมและการโยธา
- การพาณิชย์
- การดาเนินงานอื่น - งบกลาง
การบริหารจัดการ - บริหารทั่วไป
- บริหารงานทั่วไป
- สานักปลัด
ทรัพยากร
- การรักษาความสงบ
เทศบาล
ธรรมชาติและ
ภายใน
- สานักการ
สิ่งแวดล้อม
- บริการชุมชนและ - การศึกษา
สาธารณสุขและ
อย่างยั่งยืน
สังคม
- สาธารณสุข
สิ่งแวดล้อม
- สังคมสงเคราะห์
- สานักการช่าง
- เคหะและชุมชน
- สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
- การเศรษฐกิจ
- อุตสาหกรรมและการโยธา
- การเกษตร
ยุทธศาสตร์

ด้าน

แผนงาน

หน่วยงาน
สนับสนุน

- สานักการคลัง
- สานักการช่าง
- สานักการ
ประปา
- กองวิชาการ
และแผนงาน

- สานักการคลัง
- สานักการศึกษา
- สานักการ
ประปา
- กองวิชาการ
และแผนงาน
- กองสวัสดิการสังคม

๗๖

ที่

๔

ยุทธศาสตร์

การเสริมสร้าง
เศรษฐกิจสู่การ
เติบโตอย่างมี
คุณภาพ

ด้าน

แผนงาน

- การพาณิชย์
- การดาเนินงานอื่น - งบกลาง
- บริหารทั่วไป
- บริหารงานทั่วไป
- การรักษาความสงบ
ภายใน
- บริการชุมชนและ - การศึกษา
สังคม
- สาธารณสุข
- สังคมสงเคราะห์
- เคหะและชุมชน
- สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
- การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
- การเศรษฐกิจ
- อุ ต สาหกรรมและการ
โยธา
- การเกษตร
- การพาณิชย์
- การดาเนินงานอื่น - งบกลาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
- สานักปลัด
เทศบาล
- สานักการคลัง
- สานักการช่าง
- สานักการประปา
- สานักการศึกษา
- กองสวัสดิการ
สังคม
- กองวิชาการและ
แผนงาน

หน่วยงาน
สนับสนุน
- สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

๗๗
3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3.1 ข้อมูลทั่วไป
โครงการที่ จ ะได้ มี ก ารด าเนิ น การตามแผนการด าเนิ น งานของเทศบาลนครนครราชสี ม า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจานวนทั้งสิ้น 106 โครงการ โดยประกอบไปด้วย โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์
ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและทั่วถึง จานวน 16 โครงการ โครงการ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพ จานวน 41 โครงการ โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์
ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จานวน 18 โครงการ และโครงการภายใต้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ จานวน 31 โครงการ ทั้งนี้ มีผลงานในเชิง
ปริมาณเป็น ดังนี้
3.1.1 การประเมินความก้าวหน้าในการน้าโครงการที่ก้าหนดไว้ในรอบสี่ปีที่ผ่า นมา
ของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) ไปสู่การปฏิบัติ
ผลจากการประเมินความก้าวหน้าในการดาเนินโครงการในภาพรวมโดยพิจารณาในลักษณะ
การด าเนิ น การสะสมในหลายปี ซึ่ งเป็ นการติ ดตามผล ณ ปั จจุ บั น พบว่ า ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีคะแนนการประเมิน เท่ากับ 5.00 คะแนน อยู่ใน
เกณฑ์ระดับดีมาก แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นปีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) และพบว่าโครงการส่วนใหญ่อยู่ในระหว่างการดาเนินการ มีคะแนนการ
ประเมิน 2.49 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ประเมินระดับน้อย เมื่อพิจารณาภาพรวมทั้งสี่ปีงบประมาณสะสมแล้ ว
พบว่า ได้คะแนนการประเมิน เท่ากับ 4.37 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 3.10 - 3.11
ตารางที่ ๓.10 แสดงข้อมูลระดับความก้าวหน้าในการนาแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔
ปีงบประมาณ
คะแนนถ่วง
ค่าน้้าหนัก
คะแนนที่ได้
แปลผล
น้้าหนัก
๒๕๖๑
0.25
5.00
1.25
ดีมาก
๒๕๖๒
0.25
5.00
1.25
ดีมาก
๒๕๖๓
0.25
5.00
1.25
ดีมาก
๒๕๖๔
0.25
2.49
0.62
น้อย
รวมทั้งสิ้น
1.00
4.37
ดี
หมายเหตุ: ข้อมูลปี พ.ศ. 2561-2563 เป็นการประเมินโดยเก็บข้อมูลสะสมเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นปัจจุบัน
ณ เดือนสิงหาคม 2564
โดยจากผลการประเมิ น ความก้ า วหน้ า ในการด าเนิ น งานตามแผนการด าเนิ น งานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวิธีการประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้นาปัจจัยอันเนื่องมาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่ าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) มาร่วมในการพิจารณาด้วยดังเช่น
แนวทางที่ได้ใช้ในการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนั้น ในโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่ง

๗๘
มีทั้งสิ้น 106 โครงการ จะได้มีการวิเคราะห์และจาแนกเพื่อนามาประเมินผลที่สอดคล้องกับสถานการณ์ โดย
สรุปได้ดังนี้
๑) โครงการที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 36 โครงการ
๒) โครงการที่ยังอยู่ในระหว่างการดาเนินการ จานวน 29 โครงการ
3) โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ จานวน 18 โครงการ
4) โครงการที่ได้ยกเลิกแต่มิได้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่ า
สายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) โดยตรง จานวน 7 โครงการ
5) โครงการที่ได้มีการยกเลิ กเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ร ะบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) โดยตรง จานวน 16 โครงการ
รายละเอียดโดยสรุปปรากฏดังตารางดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3.11 แสดงข้อมูลจานวนโครงการและสถานะความสาเร็จในการนาโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสี มา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) ไปสู่ การปฏิ บั ติ จ าแนกตามสถานะการด าเนิ น งาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์

๑. การยกระดับขีดความสามารถ
ในการให้บริการอย่าง
ครอบคลุมและทั่วถึง
๒. การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมี
ดุลยภาพ
๓. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
๔. การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การ
เติบโตอย่างมีคุณภาพ
รวมทั้งสิ้น

ยกเลิก
ยังอยู่
จ้านวน
ด้าเนินการ
ยังไม่ได้
สาเหตุ
อ
น
่
ื
ๆ
ระหว่าง
โครงการ
แล้วเสร็จ
ด้าเนินการ ที่ไม่ได้มาจาก สถานการณ์
ด้าเนินการ
โควิด-๑๙ ทั้งหมดรวม
โควิด-๑๙

8

3

-

1

4

16

17

10

4

1

9

41

7

6

1

3

1

18

4

10

13

2

2

31

36

29

18

7

16

๑๐๖

และเมื่อได้นามาประเมินผลตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ มีผลการดาเนินโครงการแล้วเสร็จ
มากกว่าร้อยละ 50 – 60 จึงได้ผลการประเมินที่ 2.49 คะแนน โดยมีผลการแปลค่า เท่ากับ น้อย ดังปรากฏ
ในตารางที่ได้แสดงแล้ว นอกจากนี้ เมื่อได้พิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1 ได้คะแนน
เท่ากับ 3.99 และยุทธศาสตร์ที่ 2 ได้คะแนนเท่ากับ 2.99 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ได้คะแนนเท่ากับ 1.99 และ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้คะแนนเท่ากับ 1.00 รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 3.12

๗๙
ตารางที่ ๓.12 แสดงข้อมูลระดับความก้าวหน้าในการนาโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) ไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 จาแนกตามยุทธศาสตร์
คะแนนประเมินผล
ยุทธศาสตร์

๑. การยกระดับ
ขีดความสามารถ
ในการให้บริการ
อย่างครอบคลุม
และทั่วถึง
๒. การพัฒนาสังคม
น่าอยู่อย่างมี
ดุลยภาพ
๓. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
๔. การเสริมสร้าง
เศรษฐกิจสู่การเติบโต
อย่างมีคุณภาพ
รวมทั้งสิ้น

ค่า
น้้าหนัก
0.25

คะแนน

1
2
3
4
5 ผลงาน คะแนน
ที่ได้
< 0.60 0.70 0.80 >
0.50
0.80
- 0.79 0.79 3.99

ถ่วง
น้้าหนัก
1.00

0.25

-

0.69

-

-

-

0.69

2.99

0.75

0.25

0.59

-

-

-

-

0.59

1.99

0.50

0.25

0.31

-

-

-

-

0.31

1.00

0.25

1.00

2.49

3.1.2 การประเมินระดับความส้าเร็จในการด้าเนินกิจกรรมตามโครงการในแผนด้าเนินงาน
เทศบาลนครนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยการประเมินความสาเร็จของกิจกรรมโครงการและภาพรวมรายยุทธศาสตร์ โดยเทียบกับ
แผนกิจกรรมที่กาหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อพิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ได้คะแนนประเมิน เท่ากับ 4.00 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ได้คะแนน
การประเมิน เท่ากับ 2.91 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับน้อย ยุทธศาสตร์ที่ 3 ได้คะแนนประเมิน เท่ากับ
2.41 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับน้อยมาก และยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้คะแนนประเมิน เท่ากับ 1.21 คะแนน
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับน้อยมาก เช่นกัน รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ ๓.13

๘๐
ตารางที่ ๓.13 แสดงข้อมูลระดับความสาเร็จในการดาเนินกิจกรรมตามโครงการในแผนการดาเนินงานเทศบาล
นครนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จาแนกตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์

ค่าน้้าหนัก

คะแนนที่ได้

คะแนนถ่วง
น้้าหนัก

1. การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่าง
ครอบคลุมและทั่วถึง
2. การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดลุ ยภาพ
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
4. การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย

0.25

4.00

1.00

0.25
0.25

2.91
2.41

0.73
0.60

0.25
1.00

1.21

0.30
2.63

3.1.3 การประเมินความส้าเร็จเฉพาะโครงการที่ได้ด้าเนินการแล้วเสร็จเมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างผลงานกับเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ในรอบสี่ปีที่ผ่านมาของแผนพั ฒนาเทศบาลนครนครราชสี มา
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยสถานะของโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อจาแนกตามยุทธศาสตร์แล้ ว
พบว่า จานวนโครงการที่แล้วเสร็จสูงสุดคือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 แล้วเสร็จจานวน 17 โครงการ อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ 10 โครงการ รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 แล้วเสร็จจานวน 8 โครงการ อยู่ระหว่างดาเนินการ
3 โครงการ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 แล้ ว เสร็ จ จ านวน 7 โครงการ อยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การ 6 โครงการ
โดยยุทธศาสตร์ที่ 4 แล้วเสร็จ 4 โครงการ อยู่ระหว่างดาเนินการ 10 โครงการ
เมื่อพิจารณาโครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ ส่วนใหญ่ พบว่า เป็นโครงการเกี่ยวกับการก่อสร้าง
ถนน เช่น การปรับปรุงผิวจราจร ซึ่งอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 และโครงการด้านดนตรี ศิละ แก้ไขปัญหาสัตว์
จรจร การก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข ซึ่งอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2
เมื่ อ จ าแนกโครงการที่ ย กเลิ ก พบว่ า ยุ ท ธศาสตร์ ที่ มี ก ารยกเลิ ก โครงการสู ง สุ ด คื อ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกเลิกเพราะสาเหตุอื่น จานวน 3 โครงการ ประกอบด้วยโครงการเกี่ยวกับ การก่อสร้าง
ระบบระบายน้า และยกเลิกเพราะสถานการณ์โควิด -19 จานวน 1 โครงการ คือ แผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกเลิกเพราะสาเหตุอื่น จานวน 2 โครงการ ยกเลิกเพราะสถานการณ์
โควิด-19 จ านวน 2 โครงการ เช่น งานวันขึ้นปีใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกเลิ กเพราะสาเหตุอื่น จานวน
1 โครงการ ยกเลิ กเพราะสถานการณ์โ ควิด -19 จานวน 9 โครงการ ส่ ว นใหญ่ คือ โครงการเกี่ ย วกั บ
การจั ด กิ จ กรรมกั บ ชุ ม ชน เช่ น งานวั น มาฆบู ช า งานวั น วิ ส าขบู ช า กิ จ กรรมเด็ ก และเยาวชน เป็ น ต้ น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกเลิกเพราะสาเหตุอื่น จานวน 1 โครงการ ยกเลิกเพราะสถานการณ์โควิด -19 จานวน
4 โครงการ เช่น งานวันเทศบาล เทศบาลเคลื่อนที่ เป็นต้น รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 3.14

๘๑
ตารางที่ 3.14 แสดงข้อมูลสถานะโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยกเลิก
อยู่
ยังไม่ได้
ระหว่าง ด้าเนินการ สาเหตุ โควิดอื่น
19

ยุทธศาสตร์

แล้ว
เสร็จ

๑. การยกระดั บ ขีด ความสามารถในการ

8

3

-

1

4

16

17
7

10
6

4
1

1
3

9
1

41
18

4

10

13

2

2

31

36

29

18

7

16

106

ให้บริการอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
๒. การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพ
๓. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๔. การเสริ ม สร้ า งเศรษฐกิ จ สู่ ก ารเติ บ โต
อย่างมีคุณภาพ
รวมทั้งสิ้น

รวม
(โครงการ)

เมื่อพิจารณาผลประเมินความสาเร็จเฉพาะโครงการที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖4 พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 3 การบริ หารจั ดการทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมอย่ างยั่ งยื น และยุ ทธศาสตร์ ที่ 4
การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีคะแนนประเมิน เท่ากับ 5.00 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับ
ดีมาก โดยยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพ มีคะแนนประเมิน เท่ากับ 4.88 อยู่ในเกณฑ์
ระดับดี รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 3.15
ตารางที่ ๓.15 แสดงข้อมูลระดับความสาเร็จเฉพาะโครงการที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ เมื่อเทียบระหว่าง
ผลงานกับเป้าหมายโครงการของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
ไปสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
ยุทธศาสตร์
๑. การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและ
ทั่วถึง
๒. การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพ
๓. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๔. การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ
รวมทั้งสิ้น

คะแนนที่ได้
5.00

แปลผล
ดีมาก

4.88
5.00

ดี
ดีมาก

5.00

ดีมาก

4.97

ดี

๘๒
๓.2 ความพึงพอใจต่อการด้าเนินงาน
ความพึงพอใจของประชากรตัวอย่างต่อการดาเนินงานของเทศบาลนครนครราชสีมา ตามยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถในการให้ บริการอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
ประชากรตัวอย่าง จานวน 80 คน มีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของเทศบาลนครนครราชสีมา ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 มีการพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมการให้บริการ
พอใจมากที่สุด จานวน 7 คน (ร้อยละ 8.75)
พอใจมาก จานวน 37 คน (ร้อยละ 46.25)
พอใจปานกลาง จานวน 34 คน (ร้อยละ 42.50)
พอใจน้อย จานวน 1 คน (ร้อยละ 1.25)
พอใจน้อยที่สุด จานวน 1 คน (ร้อยละ 1.25)
กลยุทธ์ที่ 2 มีความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ และมีผลงานที่ชัดเจน
พอใจมากที่สุด จานวน 10 คน (ร้อยละ 12.50)
พอใจมาก จานวน 43 คน (ร้อยละ 53.75)
พอใจปานกลาง จานวน 25 คน (ร้อยละ 31.25)
พอใจน้อย จานวน 1 คน (ร้อยละ 1.25)
พอใจน้อยที่สุด จานวน 1 คน (ร้อยละ 1.25)
กลยุทธ์ที่ 3 มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีส่วนร่วม
พอใจมากที่สุด จานวน 14 คน (ร้อยละ 17.50)
พอใจมาก จานวน 37 คน (ร้อยละ 46.25)
พอใจปานกลาง จานวน 22 คน (ร้อยละ 27.50)
พอใจน้อย จานวน 4 คน (ร้อยละ 5.00)
พอใจน้อยที่สุด จานวน 3 คน (ร้อยละ 3.75)
กลยุทธ์ที่ 4 มีการพัฒนาอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อให้บริการ
พอใจมากที่สุด จานวน 7 คน (ร้อยละ 8.75)
พอใจมาก จานวน 31 คน (ร้อยละ 38.75)
พอใจปานกลาง จานวน 31 คน (ร้อยละ 38.75)
พอใจน้อย จานวน 8 คน (ร้อยละ 10.00)
พอใจน้อยที่สุด จานวน 3 คน (ร้อยละ 3.75)
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีคุณภาพ ประชากรตัว อย่างมีความพึง พอใจ
ต่อการดาเนินงานของเทศบาลนครนครราชสีมา ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 มุ่งสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตท้องถิ่น ประชากร
ตัวอย่าง จานวน 107 คน
พอใจมาก จานวน 22 คน (ร้อยละ 20.56)
พอใจปานกลาง จานวน 75 คน (ร้อยละ 70.09)
พอใจน้อย จานวน 10 คน (ร้อยละ 9.35)

๘๓
กลยุทธ์ที่ 2 มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน ประชากรตัวอย่าง
จานวน 115 คน
พอใจมาก จานวน 56 คน (ร้อยละ 48.70)
พอใจปานกลาง จานวน 51 คน (ร้อยละ 44.35)
พอใจน้อย จานวน 8 คน (ร้อยละ 6.96)
กลยุทธ์ที่ 3 มีกิจกรรมการปลูกจิตสานึกสาธารณะและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒ นา
สังคม ประชากรตัวอย่าง จานวน 111 คน
พอใจมาก จานวน 19 คน (ร้อยละ 17.12
พอใจปานกลาง จานวน 81 คน (ร้อยละ 72.97)
พอใจน้อย จานวน 11 คน (ร้อยละ 9.91)
กลยุทธ์ที่ 4 มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และแบบอย่างความดีงามในสังคม ประชากรตัวอย่าง จานวน
109 คน
พอใจมาก จานวน 14 คน (ร้อยละ 12.84)
พอใจปานกลาง จานวน 75 คน (ร้อยละ 68.81)
พอใจน้อย จานวน 20 คน (ร้อยละ 18.35)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประชากร
ตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของเทศบาลนครนครราชสีมา ดังนี้
กลยุ ท ธ์ ที่ 1 มุ่ ง พั ฒ นาดู แ ลสิ่ ง แวดล้ อ ม และการเตรี ย มความพร้ อ มรั บ มื อ ต่ อ สาธารณภั ย
ประชากรตัวอย่าง จานวน 117 คน
พอใจมาก จานวน 42 คน (ร้อยละ 35.90)
พอใจปานกลาง จานวน 64 คน (ร้อยละ 54.70)
พอใจน้อย จานวน 11 คน (ร้อยละ 9.40)
กลยุทธ์ที่ 2 มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบนิเวศน์ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง ประชากร
ตัวอย่าง จานวน 114 คน
พอใจมาก จานวน 17 คน (ร้อยละ 14.91)
พอใจปานกลาง จานวน 72 คน (ร้อยละ 63.16)
พอใจน้อย จานวน 25 คน(ร้อยละ 21.93)
กลยุ ท ธ์ ที่ 3 พั ฒ นาและให้ ค วามรู้ ใ นการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มและร่ ว มมื อ กั บ ทุ ก ภาคส่ ว น
ประชากรตัวอย่าง จานวน 115 คน
พอใจมาก จานวน 19 คน (ร้อยละ 16.52)
พอใจปานกลาง จานวน 72 คน (ร้อยละ 62.61)
พอใจน้อย จานวน 23 คน (ร้อยละ 20.00)
พอใจน้อยที่สุด จานวน 1 คน (ร้อยละ 0.87)
กลยุ ทธ์ ที่ 4 กิจกรรมเพิ่ มศั กยภาพในการบริหารจั ดการทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม
ประชากรตัวอย่าง จานวน 114 คน
พอใจมาก จานวน 15 คน (ร้อยละ 13.16)

๘๔
พอใจปานกลาง จานวน 83 คน (ร้อยละ 72.81)
พอใจน้อย จานวน 14 คน (ร้อยละ 12.28)
พอใจน้อยที่สุด จานวน 2 คน (ร้อยละ 1.75)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ ประชากรตัวอย่างมีความ
พึงพอใจต่อการดาเนินงานของเทศบาลนครนครราชสีมา ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 มุ่งพัฒนารายได้ให้แก่ชุมชน ประชากรตัวอย่าง จานวน 103 คน
พอใจมาก จานวน 6 คน (ร้อยละ 5.83)
พอใจปานกลาง จานวน 53 คน (ร้อยละ 51.46)
พอใจน้อย จานวน 25 คน (ร้อยละ 24.27)
พอใจน้อยที่สุด จานวน 19 คน (ร้อยละ 18.45)
กลยุทธ์ที่ 2 มีกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ประชากรตัวอย่าง จานวน 96 คน
พอใจมาก จานวน 3 คน (ร้อยละ 3.13)
พอใจปานกลาง จานวน 62 คน (ร้อยละ 64.58)
พอใจน้อย จานวน 29 คน (ร้อยละ 30.21)
พอใจน้อยที่สุด จานวน 2 คน (ร้อยละ 2.08)
รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 3.16
ตารางที่ ๓.16 แสดงข้อมูลระดับคะแนนของประชากรตัวอย่าง ในผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ และ
กลยุทธ์ในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาในรอบสี่ปีที่ผ่านมาของแผนพัฒนาเทศบาล
นครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕65) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

1
น้อย
ที่สุด

ระดับ/จ้านวน (n)
2
3
4
น้อย
ปาน
มาก
กลาง

5
มาก
ที่สุด

รวม (n)
ร้อยละ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
1. มีการพัฒนาคุณภาพและ
1
1
34
37
7
80
นวัตกรรมการให้บริการ (1.25) (1.25) (42.5) (46.25) (8.75) (100.00)
2. มีความร่วมมือกับภาค
1
1
25
43
10
80
ส่วนต่าง ๆ และมีผลงาน (1.25) (1.25) (31.25) (53.75) (12.50) (100.00)
ที่ชัดเจน
3. มีการบริหารจัดการ
3
4
22
37
14
80
ที่โปร่งใสและมีส่วนร่วม (3.75) (5.00) (27.5) (46.25) (17.5) (100.00)
4. มีการพัฒนาอาคาร
3
8
31
31
7
80
สถานที่ เครื่องมือ
(3.75) (10.00) (38.75) (38.75) (8.75) (100.00)
เครื่องใช้เพื่อให้บริการ
รวมทั้งสิ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพ
1. มุ่งสร้างความเข้มแข็ง
0.00
10
75
22
0.00
107
ของชุมชนและความ
(9.35) (70.09) (20.56)
(100.00)
ภาคภูมิใจในวิถีชีวิตท้องถิ่น

รวม (ti) คะแนน
ที่ได้

360.00

4.20

375.00

4.51

368.75

4.38

338.75

3.79

360.63 4.22
311.21

3.23

๘๕

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
2. มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต
และความมั่นคงปลอดภัย
ของประชาชน
3. มีกิจกรรมการปลูก
จิตสานึกสาธารณะและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสังคม
4. มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และ
แบบอย่างความดีงาม
ในสังคม

1
น้อย
ที่สุด

ระดับ/จ้านวน (n)
2
3
4
น้อย
ปาน
มาก
กลาง

5
มาก
ที่สุด

รวม (n)
ร้อยละ

รวม (ti) คะแนน
ที่ได้

0.00

8
51
56
(6.96) (44.35) (48.70)

0.00

115
341.74
(100.00)

3.85

0.00

11
81
19
(9.91) (72.97) (17.12)

0.00

111
307.21
(100.00)

3.15

0.00

20
75
14
(18.35) (68.81) (12.84)

0.00

109
294.50
(100.00)

2.91

รวมทั้งสิ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
1. มุ่งพัฒนาดูแลสิ่งแวดล้อม 0.00
11
64
42
0.00
และการเตรียมความ
(9.40) (54.70) (35.90)
พร้อมรับมือต่อสาธารณภัย
2. มีการปรับปรุงภูมิทัศน์
0.00
25
72
17
0.00
ระบบนิเวศน์ และเพิ่ม
(21.93) (63.16) (14.91)
พื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง
3. พัฒนาและให้ความรู้
1
23
72
19
0.00
ในการจัดการสิ่งแวดล้อม (0.87) (20.00) (62.61) (16.52)
และร่วมมือกับทุกภาคส่วน
4. มีกิจกรรมเพิม่ ศักยภาพ
2
14
83
15
0.00
ในการบริหารจัดการ
(1.75) (12.28) (72.81) (13.16)
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
รวมทั้งสิ้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ
1. มุ่งพัฒนารายได้ให้แก่
19
25
53
6
0.00
ชุมชน
(18.45) (24.27) (51.46) (5.83)
2. มีกิจกรรมเพื่อกระตุ้น
2
29
62
3
0.00
เศรษฐกิจและการ
(2.08) (30.21) (64.58) (3.13)
ท่องเที่ยว
รวมทั้งสิ้น

314.03

3.29

117
326.50
(100.00)

3.54

114
292.98
(100.00)

2.88

115
294.78
(100.00)

2.91

114
297.37
(100.00)

2.97

303.04 3.06
103
244.66
(100.00)
96
268.75
(100.00)

0.98

256.28

2.13

2.38

๘๖
๓.๓ แผนการด้าเนินงาน
ตารางที่ ๓.17 แสดงข้อมูลแผนการดาเนินงานการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
กิจกรรม

เม.ย.

พ.ค.

เดือน
มิ.ย. ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

๑. ศึกษาข้อมูล
๒. กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
๓. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
๔. เก็บรวบรวมข้อมูล
๕. วิเคราะห์ข้อมูล
๖. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
๔.๑.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์
จากการศึกษาจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ได้แก่ บุคลากรของเทศบาลนคร
นครราชสีมาเทศบาล และประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในเทศบาลนครนครราชสีมา ซึ่งข้อมูลทั่วไปจาแนกตาม
ประเภทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้
๔.๑.๑.1 พนักงานของเทศบาลนครนครราชสีมาเทศบาล
ได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างจานวน ๑๐๐ คน และมีผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 87 คน คิดเป็น
ร้อยละ 87.00 ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า พนักงานเทศบาลฯ ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน
๗๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๔๖ ส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในเทศบาล มากกว่า ๕ ปีขึ้นไป จานวน ๗๐
คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๔๖ ตาแหน่งพนักงานปฏิบัติการ จานวน ๗๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๖ รายละเอียดดัง
ตารางที่ ๓.18
ตารางที่ 3.18 แสดงข้อมูลของพนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
ข้อมูลทั่วไป

จ้านวน (คน)

ร้อยละ

รวม

17
70
87

19.54
80.46
๑๐๐.๐๐

รวม

2
12
3
70
87

2.3
13.79
3.45
80.46
100

เพศ
๑. ชาย
๒. หญิง
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในเทศบาล
๑. น้อยกว่า ๑ ปี
๒. ตั้งแต่ ๑ – ๓ ปี
๓. ตั้งแต่ ๔ – ๕ ปี
๔. มากกว่า ๕ ปีขึ้นไป

๘๗
ข้อมูลทั่วไป
ต้าแหน่งการปฏิบัติงาน
๑. พนักงานปฏิบัติการ
๒. ผู้บริหารระดับต้น (หัวหน้าฝ่าย)
๓. ผู้บริหารระดับกลาง (ผู้อานวยการกอง ผู้อานวยการส่วน)
รวม

จ้านวน (คน)

ร้อยละ

74
8
5
87

85.06
9.2
5.75
100

๔.๑.1.๒ ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในเทศบาลนครนครราชสีมา
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจานวน ๑๒๐ คน พบว่า ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
พักอาศัยอยู่ชุมชนวัดทุ่งสว่าง จานวน ๑๓ คน (ร้อยละ ๑๐.๘๓) รองลงมาคือ ชุมชนรุ่งเรือง-บุญเรือง จานวน
12 คน (ร้อยละ ๑๐.๐๐) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 88 คน (ร้อยละ ๗3.33) ส่วนใหญ่มีอายุ ๕๑ ปีขึ้น
ไป จานวน 56 คน (ร้อยละ 46.๖๗) รองลงมา มีอายุระหว่าง ๔๑-๕๐ ปี จานวน 41 คน (ร้อยละ 34.17)
ส่วนใหญไม่ระบุระดับศึกษา จานวน 88 คน (ร้อยละ 73.33) รองลงมา มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า จานวน 9 คน (ร้อยละ 7.50) ส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือ รับจ้าง จานวน 50 คน
(ร้ อ ยละ 41.6๗) รองลงมา มี อ าชี พ ค้ า ขาย/ประกอบธุ ร กิ จ จ านวน 22 คน (ร้ อ ยละ ๑๘.๓๓)
ส่ ว นใหญ่มีร ายได้ต่อเดือ น อยู่ ร ะหว่าง 1๐,๐๐๑ – 2๐,๐๐๐ บาท จานวน 35 คน (ร้อยละ 29.17)
รองลงมาคือ มีรายได้ ๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท จานวน 24 คน (ร้อยละ ๒0.00) รายละเอียดดังตารางที่ ๓.19
ตารางที่ 3.19 แสดงข้อมูลทั่วไป ของประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในเทศบาลนครนครราชสีมา
ข้อมูลทั่วไป

จ้านวน (คน)

ร้อยละ

13
12
10
10
10
8
8
7
6
6
5
5
5
4
4
4
3
๑๒๐

10.83
10.00
8.33
8.33
8.33
6.67
6.67
5.83
5.00
5.00
4.17
4.17
4.17
3.33
3.33
3.33
2.5
๑๐๐.๐๐

ชุมชน
๑. วัดทุ่งสว่าง
๒. รุ่งเรือง-บุญเรือง
๓. สามแยกปัก
๔. ทุ่งสว่าง-ศาลาลอย
๕. เสาธง-สมอราย
๖. ตลาดหลักเมือง (ศาลพระนารายณ์)
๗. ท้าวสุระซอย 3
๘. ท้าวสุระ
๙. ศาลเจ้าพ่อเสือ-ทุ่งสว่าง
๑๐. หลังวัดโพธิ์
๑๑. วัดศาลาลอย
๑๒. ประตูไชยณรงค์-เรือนจา
๑๓. สืบศิริพัฒนา
๑๔. เอ็มแบ็คสามัคคี
๑๕. วัดอิสานพัฒนา
๑๖. หนองไผ่ล้อม
๑๗. ประกอบพัฒนา
รวม

๘๘
ข้อมูลทั่วไป

จ้านวน (คน)

ร้อยละ

รวม

32
88
๑๒๐

26.67
73.33
๑๐๐.๐๐

รวม

3
20
41
56
120

2.5
16.67
34.17
46.67
100

3
7
8
9
3
2
88
๑๒๐

2.50
5.83
6.67
7.50
2.50
1.67
73.33
๑๐๐.๐๐

1
4
50
22
2
41
๑๒๐

0.83
3.33
41.67
18.33
1.67
34.17
๑๐๐.๐๐

5
24
35
15
41
๑๒๐

4.17
20.00
29.17
12.5
34.17
๑๐๐.๐๐

เพศ
๑. ชาย
๒. หญิง
อายุ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ต่ากว่า ๒๐ ปี
๒๐ – ๓๐ ปี
๓๑ – ๔๐ ปี
๔๑ – ๕๐ ปี
๕๑ ปีขึ้นไป

ระดับการศึกษา
๑. ต่ากว่าประถมศึกษา
๒. ประถมศึกษา
๓. มัธยมศึกษาตอนต้น
๔. มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
๕. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
๖. ปริญญาตรี
๗. ไม่ระบุ
รวม
อาชีพหลัก
๑. รับราชการ
๒. พนักงานองค์กรของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ
๓. รับจ้าง
๔. ค้าขาย/ประกอบธุรกิจ
๕. อื่น ๆ เช่น รับจ้างเลี้ยงเด็ก นักศึกษา
๖. ไม่ระบุ
รวม
รายได้ต่อเดือน (โดยประมาณ)
๑. ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท
๒. ๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท
๓. ๑๐,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท
๔. ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท
๕. ไม่ระบุ
รวม

๘๙
ข้อมูลทั่วไป
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
๑. น้อยกว่า ๑ ปี
๒. ตั้งแต่ ๑-๓ ปี
๓. ตั้งแต่ ๔-๕ ปี
๔. มากกว่า ๕ ปีขึ้นไป
๕. ไม่ระบุ
รวม
ต้าแหน่งในชุมชน
๑. ประธานชุมชน
๒. ประชาชนในชุมชน
๓. ไม่ระบุ
รวม

จ้านวน (คน)

ร้อยละ

2
7
23
87
1
๑๒๐

1.67
5.83
19.17
72.50
0.83
๑๐๐.๐๐

110
5
5
๑๒๐

91.67
4.17
4.17
๑๐๐.๐๐

4.1.2 ความพึงพอใจต่อการด้าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
4.1.2.1 สถานการณ์การดาเนินการตามเป้าประสงค์หลักทีไ่ ด้กาหนดไว้
เป้ า ประสงค์ ห ลั ก ของแผนพั ฒ นาเทศบาลนครนครราชสี ม า (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ที่ได้กาหนดไว้เพื่อการศึกษาและประเมินผลมีทั้งหมด 6 ข้อ ได้แก่ 1) มีความเชื่อมั่นต่อการจัดให้บริการ
ของเทศบาลนครนครราชสีมา 2) ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ได้โดยง่าย
3) ครอบครั ว มีความอบอุ่น 4) มลพิษด้านสิ่ งแวดล้ อมลดลง 5) รายได้ของครอบครัว เพิ่มมากขึ้น และ
6) มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีในเขตเทศบาลนครนครราชสีมามากขึ้น สาหรับปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 พบว่า เป้าประสงค์ที่มีสถานการณ์การดาเนินงานสูงสุด คือ เป้าประสงค์ที่ 1 มีความเชื่อมั่น
ต่อการจัดให้บริการฯ (M = 3.72, S.D. = 0.52) ระดับปานกลาง รองลงมาคือ เป้าประสงค์ที่ 4 ปัญหา
มลพิษด้านสิ่งแวดล้อมลดลง (M = 3.47, S.D. = 0.73) ระดับปานกลาง เช่นกัน โดยเป้าประสงค์ที่มีระดับ
ต่าสุดคือ เป้าประสงค์ที่ 6 รายได้ของครอบครัวเพิ่มมากขึ้น (M = 2.39, S.D. 0.96) ระดับน้อย รายละเอียด
ปรากฏดังตารางที่ 3.20
ตารางที่ 3.20 แสดงข้อมูลผลประเมินการตอบรับความสาเร็จที่กาหนดในเป้าประสงค์หลักของแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

เป้าประสงค์หลัก

N

มีความเชื่อมั่นต่อการจัดให้บริการฯ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ฯ
ครอบครัวมีความอบอุ่น
ปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมลดลง
รายได้ของครอบครัวเพิ่มมากขึ้น
ความพึงพอใจต่อเทศบาล

118
118
118
118
118
118

ค่าเฉลี่ย
(Mean)
3.72
3.04
3.14
3.47
2.39
3.80

S.D.

แปลผล

0.52
0.59
0.54
0.73
0.96
0.59

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง

๙๐
ความพึงพอใจของประชากรตัวอย่าง พบว่า ภาพรวมพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานตาม
แผนพั ฒ นาเทศบาลนครนครราชสี ม า ได้ ค ะแนน 3.18 อยู่ ใ นเกณฑ์ ร ะดั บ ปานกลาง เมื่ อ จ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีคะแนนประเมินสูงสุด เท่ากับ 4.22 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก
รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีคะแนนประเมิน เท่ากับ 3.29 อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง ยุทธศาสตร์ที่ 3
มีคะแนนประเมิน เท่ากับ 3.06 อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง โดยยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้คะแนนประเมินต่าสุด
เท่ากับ 2.13 อยู่ในเกณฑ์ระดับน้อย รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 3.21
ตารางที่ ๓.21 แสดงข้อมูล ระดั บ คะแนนของประชากรตัว อย่ า ง ในผลการดาเนิน งานตามยุ ทธศาสตร์
ในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาในรอบสี่ปีที่ผ่ านมาของแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕65) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์
1 การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการ
อย่างครอบคลุมและทั่วถึง
2 การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพ
3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
๔ การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมี
คุณภาพ
รวมทั้งสิ้น

ค่าน้้าหนัก

คะแนนที่ได้

คะแนนถ่วง
น้้าหนัก

แปลผล

0.25

4.22

1.06

มาก

0.25
0.25

3.29
3.06

0.82
0.77

ปานกลาง
ปานกลาง

0.25

2.13

0.53

น้อย

3.18

ปานกลาง

1.00

4.1.2.2 สภาวการณ์การรับรู้และการตอบรับในผลการดาเนินงานตามภารกิจ และกลยุทธ์
ที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาในรอบสี่ปีที่ผ่านมา
๑) การรับรู้ของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา ในรอบสี่ปีที่ผ่านมา
การประเมินผลเรื่องความรับรู้ในผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมาในรอบสี่ปีที่ผ่านมาของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕65) เป็นการ
ประเมินผลในระดับผลลัพธ์ จากการที่เทศบาลนครนครราชสีมาได้จัดทาแผนพัฒนาดังกล่าว โดยได้กาหนด
เป้ าประสงค์ห ลั ก และเป้ าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ไว้ห ลายประการ และในช่ว งระหว่าง ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง ๒๕๖4 ที่ผ่ านมารวมระยะเวลาสี่ ปี เทศบาลนครนครราชสี มาก็ได้มี การจัดทาแผนงาน
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่กาหนด และได้มีการดาเนินการขับเคลื่อนโครงการนั้น ๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น
จึงเป็นความสาคัญอย่างยิ่งที่เทศบาลนครนครราชสีมาจะต้องรับทราบการรับรู้ผลงานต่าง ๆ เหล่านี้ของ
ประชาชนที่พักอาศัยในเทศบาลนครนครราชสีมาว่าได้รับทราบและสัมผัสได้ (รับรู้) ที่สิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น
หรือไม่ ในลักษณะของการรับรู้ต่อเป้าประสงค์ที่เทศบาลนครนครราชสีมาได้กาหนดไว้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งในการนามาประกอบการพัฒนาชุดแผนงานโครงการในปีต่อไป เพื่อให้ไปสู่ความสาเร็จในภาพรวม
ตามที่ได้กาหนดไว้

๙๑
จากผลการศึกษาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของความรับรู้ในผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครราชสีมาในรอบสี่ปีที่ผ่านมาของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5)
พบว่า ภาพรวมได้คะแนนเท่ากับ 5.00 และเมื่อจาแนกตามยุทธศาสตร์ พบว่า ทุกยุทธศาสตร์ ได้คะแนน
เท่ากับ 5.00 รายละเอียดดังตารางที่ ๓.22
ตารางที่ ๓.22 แสดงข้อมูลระดับของความรับรู้ในผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
ในรอบสี่ปีที่ผ่านมาของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ค่า
คะแนน คะแนนถ่วง
แปลผล
ยุทธศาสตร์
น้้าหนัก
ที่ได้
น้้าหนัก
๐.25
5.00
1.25
ส่วนใหญ่รับรู้
๑. การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการ
อย่างครอบคลุมและทั่วถึง
๐.25
5.00
1.25
ส่วนใหญ่รับรู้
๒. การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพ
๐.25
5.00
1.25
ส่วนใหญ่รับรู้
๓. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๐.25
5.00
1.25
ส่วนใหญ่รับรู้
๔. การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมี
คุณภาพ
ส่วนใหญ่รับรู้
๑.๐๐
5.00
5.00
2) การตอบรับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการตอบรับในผลการดาเนินงานตาม
ภารกิจ และเป้าประสงค์ในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา ในรอบสี่ปีที่ผ่านมา
จากผลการศึกษาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการตอบรับในผลการดาเนินงานตามภารกิจและ
ตามเป้ าประสงค์ ในแผนพั ฒนาเทศบาลนครนครราชสี มาในรอบสี่ ปี ที่ผ่ านมาของแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของพนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ พบว่า ภาพรวม
ได้คะแนนเท่ากับ 3.82 และจาแนกตามกลยุทธ์ พบว่า กลยุทธ์ที่ ๒ ความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ และมี
ผลงานที่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.75, S.D. = 0.74) รองลงมา คือ กลยุทธ์ที่ 3
การบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีส่วนร่วม อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง เช่นกัน (ค่าเฉลี่ย = 3.69, S.D. = 0.95)
กลยุทธ์ที่ ๑ มีการพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมการให้บริการ อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.60,
S.D. = 0.72) โดยกลยุทธ์ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาอาคารสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้
เพื่อให้บริการ อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.39, S.D. = 0.92) รายละเอียดปรากฏดังตารางที่
3.23

๙๒
ตารางที่ ๓.23 แสดงข้อมูลของการตอบรับของประชากรตัวอย่าง (พนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา)
ในผลการด าเนิ น งานตามภารกิ จ และตามเป้ า ประสงค์ ใ นแผนพั ฒ นาเทศบาลนคร
นครราชสีมาในรอบสี่ปีที่ผ่านมาของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุ ม
และทั่วถึง
ส่วนเบี่ยงเบน
จ้านวน ค่าเฉลี่ย
ประเด็น
มาตรฐาน
แปลผล
(N)
(M)
(S.D.)
๑. มี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพและนวั ต กรรมการ
80
3.60
0.72
ปานกลาง
ให้บริการ
๒. ความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ และมีผลงานที่
80
3.75
0.74
ปานกลาง
ชัดเจน
๓. การบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีส่วนร่วม
80
3.69
0.95
ปานกลาง
๔. การพัฒนาอาคารสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้
80
3.39
0.92
ปานกลาง
เพื่อให้บริการ
ความพึ ง พอใจในภาพรวมต่ อ การด้ า เนิ น งาน
87
3.82
0.79
ปานกลาง
ของเทศบาลฯ ในทุก ๆ ด้าน
จากผลการศึกษาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการตอบรับในผลการดาเนินงานตามภารกิจ
และตามเป้าประสงค์ในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาในรอบสี่ปีที่ผ่านมาของแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของประชาชนเทศบาลนครนครราชสีมา พบว่า ภาพรวมได้คะแนน
เท่ากับ 1.21 และเมื่อจาแนกตามยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ได้คะแนนเท่ากับ 1.85 รองลงมาคือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ และ ๔ ได้คะแนนเท่ากับ 1.00 เท่ากัน รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 3.24
ตารางที่ ๓.24 แสดงข้อมูลระดับของการตอบรับของประชากรตัวอย่าง ในผลการดาเนินงานตามภารกิจ
และตามเป้ า ประสงค์ ใ นแผนพั ฒ นาเทศบาลนครนครราชสี ม าในรอบสี่ ปี ที่ ผ่ า นมา
ของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ค่า
คะแนนที่ คะแนนถ่วง
แปลผล
ยุทธศาสตร์
น้้าหนัก
ได้
น้้าหนัก
๑. การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่าง
ครอบคลุมและทั่วถึง
๒. การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพ
๓. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
๔. การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ

0.25

1.85

0.46

น้อยมาก

0.25
0.25

1.00
1.00

0.25
0.25

น้อยมาก
น้อยมาก

0.25

1.00

0.25

น้อยมาก

1.21

น้อยมาก

๑.๐๐

๙๓
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ของแผนการด้าเนินงานเทศบาลนครนครราชสีมา
4.2.1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
โดยการประเมินความสาเร็จของสาหรับโครงการที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 มีจานวน 36 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55.38 จากทั้งหมด 65 โครงการ จาแนกเป็น
1. โครงการที่เกี่ยวกับปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จานวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.65
จากทั้งหมด 17 โครงการ
2. โครงการที่เกี่ย วกับการปรับปรุงซ่อมแซมถนน จานวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
25.00 จากทั้งหมด 8 โครงการ
3. โครงการอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง และถนน จานวน 31
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 77.50 จากทั้งหมด 40 โครงการ
รายละเอียดชื่อโครงการที่แล้วเสร็จ ดังแสดงไว้ในภาคผนวก ค.
4.2.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์
4.2.2.1 กลุ่มประชาชนผู้มาใช้บริการเทศบาลนครนครราชสีมา
จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างของผู้มาใช้บริการเทศบาลนครนครราชสีมา จานวน
120 คน พบว่า ส่วนใหญ่มาใช้บริการ คือ จ่ายค่าน้าประปา จานวน 31 คน (ร้อยละ 25.83) รองลงมาคือ
พบแพทย์ ทาแผล จานวน 24 คน (ร้อยละ 20.00) หน่วยงานที่ติดต่อมากที่สุด คือ สานักปลัดเทศบาล
จานวน ๕3 คน (ร้อยละ 44.17) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 71 คน (ร้อยละ 59.17) ส่วนใหญ่มีอายุ
51 ปีขึ้นไป จานวน ๔7 คน (ร้อยละ ๓9.17) ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน
๓๕ คน (ร้อยละ 29.17) ส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือ รับจ้าง จานวน 3๔ คน (ร้อยละ 28.33) ส่วนใหญ่
มีรายได้ต่อเดือน (โดยประมาณ) อยู่ระหว่าง 1๐,๐๐๑ – 2๐,๐๐๐ บาท จานวน 16 คน (ร้อยละ 13.33)
ส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา มากกว่า ๕ ปีขึ้นไป จานวน ๗9 คน (ร้อยละ
๖5.83) รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 3.25
ตารางที่ 3.25 แสดงข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่มาใช้บริการของเทศบาลนครนครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
ข้อมูลทั่วไป
งานบริการของเทศบาลที่มาขอใช้บริการ
๑. จ่ายค่าน้าประปา
๒. พบแพทย์ ทาแผล
๓. ขอใบแจ้งเกิด ใบมรณะบัตร
๔. อื่น ๆ เช่น ทะเบียนท้องถิ่น
๕. ทาบัตรประชาชน
๖. แจ้งย้ายเข้า ย้ายออก และทะเบียนบ้าน
๗. ชาระภาษี
๘. ไม่ระบุ
๙. เสียค่าปรับเทศกิจ

จ้านวน (คน)

ร้อยละ

31
24
17
13
9
7
7
5
4

25.83
20.00
14.17
10.83
7.50
5.83
5.83
4.17
3.33

๙๔
ข้อมูลทั่วไป
๑๐. เปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล
รวม
หน่วยงาน
๑. สานักปลัดเทศบาล
๒. สานักการประปา
๓. สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๔. สานักการคลัง
๕. ไม่ระบุ
รวม
เพศ
๑. ชาย
๒. หญิง
รวม
อายุ
๑. ต่ากว่า ๒๐ ปี
๒. ๒๐ – ๓๐ ปี
๓. ๓๑ – ๔๐ ปี
๔. ๔๑ – ๕๐ ปี
๕. ๕๑ ปีขึ้นไป
๖. ไม่ระบุ
รวม
ระดับการศึกษา
๑. ต่ากว่าประถมศึกษา
๒. ประถมศึกษา
๓. มัธยมศึกษาตอนต้น
๔. มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
๕. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
๖. ปริญญาตรี
๗. สูงกว่าปริญญาตรี ปริญญาโท
๘. ไม่ระบุ
รวม
อาชีพหลัก
๑. รับราชการ
๒. พนักงานองค์กรของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ
๓. รับจ้าง
๔. ค้าขาย/ประกอบธุรกิจ
๕. เกษตรกร

จ้านวน (คน)
3
120

ร้อยละ
2.50
๑๐๐.๐๐

53
31
24
7
5
๑2๐

44.17
25.83
20.00
5.83
4.17
๑๐๐.๐๐

49
71
๑2๐

40.83
59.17
๑๐๐.๐๐

3
17
24
24
47
5
๑2๐

2.50
14.17
20.00
20.00
39.17
4.17
๑๐๐.๐๐

1
26
35
14
1
11
2
30
๑2๐

0.83
21.67
29.17
11.67
0.83
9.17
1.67
25.00
๑๐๐.๐๐

4
2
34
33
2

3.33
1.67
28.33
27.50
1.67

๙๕
ข้อมูลทั่วไป
๖. อื่น ๆ เช่น เกษียณราชการ ขับแกร๊บ ค้าขาย ทนาย แม่บ้าน
นักศึกษา นักเรียน
๗. ไม่ระบุ
รวม
รายได้ต่อเดือน (โดยประมาณ)
๑. ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท
๒. ๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท
๓. ๑๐,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท
๔. ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท
๕. ๓๐,๐๐๑ – ๕๐,๐๐๐ บาท
๖. ไม่ระบุ
รวม
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
๑. ไม่ได้อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
๒. น้อยกว่า ๑ ปี
๓. ตั้งแต่ ๑-๓ ปี
๔. ตั้งแต่ ๔-๕ ปี
๕. มากกว่า ๕ ปีขึ้นไป
๖. ไม่ระบุ
รวม

จ้านวน (คน)
15

ร้อยละ
12.50

30
๑2๐

25.00
๑๐๐.๐๐

8
14
16
8
4
70
๑2๐

6.67
11.67
13.33
6.67
3.33
58.33
๑๐๐.๐๐

4
3
4
6
๗9
24
๑2๐

3.33
2.50
3.33
5.00
65.83
20.00
๑๐๐.๐๐

4.2.2.2 กลุ่ มผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยในโครงการด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซม
สิ่งปลูกสร้าง ของเทศบาลนครนครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการด้านการก่อสร้าง
ปรับปรุง และซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง ของเทศบาลนครนครราชสีมา มีจานวน 63 คน จากโครงการที่แล้วเสร็จ
ทั้งหมดเพื่อนามาศึกษาโครงการจานวน 3 โครงการ โดยจากข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 73.02 ส่วนใหญ่มีอายุ ๔๑ – ๕๐ ปี จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ
46.03 ส่วนใหญ่ไม่ระบุวุฒิการศึกษา จานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 95.24 ส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือ รับจ้าง
จานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 65.08 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน (โดยประมาณ) ระหว่าง ๑๐,๐๐1 – 20,000
บาท จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
มากกว่า ๕ ปีขึ้นไป จานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 68.25 ส่วนใหญ่มีตาแหน่งในชุมชน เป็นประชาชนในชุมชน
จานวน 60.00 คน คิดเป็นร้อยละ 95.24 รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ ๓.26

๙๖
ตารางที่ ๓.26 แสดงข้อมูลของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการก่อสร้าง ปรับปรุง และ
ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง ของเทศบาลนครนครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
รายการ
โครงการแล้วเสร็จทั้งหมดที่ศึกษา
๑. ก่อสร้างระบบระบายน้าถนนมิตรภาพ ซอย 8 (ซอยหลังวัดเลียบ)
๒. การวางท่อเมนประปาถนนสุรนารีด้านทิศใต้
๓. เปลี่ยนหลังคา (แผ่นเหล็กรีดลอน) อาคารคัดแยกขยะมูลฝอย (แก้ไข
แผนครั้งที่ 8)
รวม
ชุมชน/สถานที่เก็บข้อมูล
๑. วัดเลียบ
๒. ตรอกจันทร์
๓. วัดโพธิ์
๔. วัดม่วง
๕. หนองบัวศาลา
รวม
เพศ
๑. ชาย
๒. หญิง
รวม
อายุ
๑. ๓๑ – ๔๐ ปี
๒. ๔๑ – ๕๐ ปี
๓. ๕๑ ปีขึ้นไป
รวม
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ไม่ระบุ
รวม
อาชีพหลัก
๑. รับราชการ
๒. รับจ้าง
๓. ค้าขาย/ประกอบธุรกิจ
๔. ไม่ระบุ
รวม

จ้านวน
(n)

ร้อยละ

30
30
3

47.62
47.62
4.76

63

๑๐๐.๐๐

30
10
10
10
3
63

47.62
15.87
15.87
15.87
4.76
๑๐๐.๐๐

17
46
63

26.98
73.02
๑๐๐.๐๐

17
29
17
63

26.98
46.03
26.98
๑๐๐.๐๐

3
60
63

4.76
95.24
๑๐๐.๐๐

1
41
15
6
63

1.59
65.08
23.81
9.52
๑๐๐.๐๐

๙๗

รายการ
รายได้ต่อเดือน (โดยประมาณ)
๑. ๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท
๒. ๑๐,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท
๓. ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท
๔. ไม่ระบุ
รวม
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
๑. ตั้งแต่ ๑-๓ ปี
๒. ตั้งแต่ ๔-๕ ปี
๓. มากกว่า ๕ ปีขึ้นไป
๔. ไม่ระบุ
รวม
ต้าแหน่งในชุมชน
๑. ประชาชนในชุมชน
๒. ไม่ระบุ
รวม

จ้านวน
(n)

ร้อยละ

6
36
13
8
63

9.52
57.14
20.63
12.70
๑๐๐.๐๐

6
12
43
2
63

9.52
19.05
68.25
3.17
๑๐๐.๐๐

60
3
63

95.24
4.76
๑๐๐.๐๐

4.2.2.3 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมถนน
ของเทศบาลนครนครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการการก่อสร้า ง
ปรั บ ปรุ ง และซ่อมแซมถนน ของเทศบาลนครนครราชสีมา มีจานวน 59 คน จากโครงการที่แล้วเสร็จ
จานวน 2 โครงการ โดยข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 42 คน คิดเป็น
ร้ อ ยละ 71.19 ส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ ๔๑ – ๕๐ ปี จ านวน 29 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 49.15 เกื อ บทั้ ง หมด
ไม่ระบุวุฒิการศึกษา จานวน ๕8 คน คิดเป็นร้อยละ 98.31 ส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือ รับจ้าง จานวน 3๖ คน
คิดเป็นร้อยละ 61.02 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน (โดยประมาณ) ระหว่าง ๑๐,๐๐1 – 20,000 บาท
จานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 72.88 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
มากกว่า ๕ ปีขึ้นไป จานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 8๓.๐๕ เหตุผลที่ใช้เส้นทาง ส่วนใหญ่ เนื่องจากต้อง
ติดต่อสื่อสารนอกชุมชนสูงสุด จานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 88.14 รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ ๓.27

๙๘
ตารางที่ ๓.27 แสดงข้อมูลของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการก่อสร้าง ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนน ของเทศบาลนครนครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
จ้านวน
รายการ
ร้อยละ
(n)
โครงการแล้วเสร็จทั้งหมดที่ศึกษา
๑. ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ 20 (หน้าวัดป่าจิตตสามัคคี)
29
49.2
(แผนเพิ่มเติม 2)
๒. ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ ซอย 8/7 (ข้างบ้านเลขที่
30
50.8
111) (แผนเพิ่มเติม 2)
รวม
59
๑๐๐.๐๐
เพศ
๑. ชาย
17
28.8
๒. หญิง
42
71.2
รวม
59
๑๐๐.๐๐
อายุ
๑. ๓๑ – ๔๐ ปี
10
16.9
๒. ๔๑ – ๕๐ ปี
29
49.2
๓. ๕๑ ปีขึ้นไป
20
33.9
รวม
59
๑๐๐.๐๐
ระดับการศึกษา
๑. มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
1
1.7
๒. ไม่ระบุ
58
98.3
รวม
59
๑๐๐.๐๐
อาชีพหลัก
๑. รับจ้าง
36
61
๒. ค้าขาย/ประกอบธุรกิจ
14
23.7
๓. พนักงานองค์กรของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ
1
1.7
๔. ไม่ระบุ
8
13.6
รวม
รายได้ต่อเดือน (โดยประมาณ)
๑. ๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท
๒. ๑๐,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท
๓. ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท
๔. ไม่ระบุ
รวม
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
๑. ตั้งแต่ ๔-๕ ปี

59

๑๐๐.๐๐

2
43
6
8
59

3.4
72.9
10.2
13.6
๑๐๐.๐๐

10

16.9

๙๙

รายการ
๒. มากกว่า ๕ ปีขึ้นไป
รวม
ต้าแหน่งในชุมชน
๑. ประชาชนในชุมชน
รวม
เหตุผลที่ใช้เส้นทาง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
๑. ติดต่อสื่อสารในชุมชน
๒. ติดต่อสื่อสารนอกชุมชน
๓. ประกอบอาชีพ
รวมความถี่

จ้านวน
(n)
49
59

83.1
๑๐๐.๐๐

59
59

100.00
๑๐๐.๐๐

45
52
23
120

37.50
43.33
19.17
100.00

ร้อยละ

4.2.3.4 กลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการโครงการ (กรณีของโครงการที่ไม่ใช่การก่อสร้าง/
ซ่อมแซม สิ่งปลูกสร้างและถนน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งของผู้ ที่ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ยต่ อ การโครงการ (กรณี ข องโครงการที่ ไ ม่ ใ ช่ ก าร
ก่อสร้าง/ซ่อมแซม สิ่งปลูกสร้างและถนน) มีจานวน 7 โครงการ จากโครงการที่แล้วเสร็จ 31 โครงการ
โดยสุ่มจากผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน ๑๓6 คน พบว่า โครงการมีผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด เท่ากั น
จานวน 2 โครงการ คือ โครงการสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้านตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช
นารี และโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือ
เอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรี
สว่างควัฒนวรขัตติยราชนารี จานวน 3๐ คน คิดเป็นร้อยละ 22.0๖ ส่วนใหญ่ อยู่ในเทศบาลนครนครราชสีมา
จานวน 1๘ คน คิดเป็นร้อยละ 13.24 เป็นเพศหญิง จานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.53 มีอายุ 51 ปี
ขึ้นไป จานวน ๖0 คน คิดเป็นร้อยละ 44.12 ส่วนใหญ่ไม่ระบุวุฒิ การศึกษา จานวน 125 คน คิดเป็น
ร้อยละ 91.91 มีอาชีพหลัก คือ รับจ้าง จานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 35.29 ส่วนใหญ่ไม่ระบุรายได้
ต่อเดือน จานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 45.59 มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา มากกว่า
๕ ปีขึ้นไป จานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ ๔7.06 และมีตาแหน่งในชุมชน คือ ประชาชนในชุมชน จานวน
78 คน คิดเป็นร้อยละ 57.35 รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ ๓.28

๑๐๐
ตารางที่ ๓.28 แสดงข้อมูลของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดาเนินงาน/โครงการ อื่นๆ ของเทศบาลนคร
นครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
ข้อมูลทั่วไป
โครงการแล้วเสร็จที่สุ่มตัวอย่างมาศึกษา
๑. สารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้านตามพระปณิธานศาสตราจารย์
พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้ า ฟ้ า จุ ฬ าภรณวลั ย ลั ก ษณ์ อั ค รราชกุ ม ารี ก รมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
๒. สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
๓. ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย
๔. ป้ องกั นและควบคุ มโรคติ ดต่ อเขตเทศบาลนครนครราชสี มา โดย
การบูรณาการและการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย
๕. พัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) เพื่อเตรียม
ความพร้อมนักเรียนเข้าสู่มหาวิทยาลัย (Pre University)
๖. ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
๗. จัดทาแผนพัฒนาเทศบาลนครราชสีมา
รวม
ชุมชน/สถานที่เก็บข้อมูล
๑. เทศบาลนครนครราชสีมา
๒. โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)
๓. บ้านพักรถไฟ
๔. หนองไผ่ล้อม
๕. กศน.พัฒนา
๖. บุญเรือง-รุ่งเรือง
๗. วัดหลักร้อย
๘. หนองแก้ช้าง
๙. สามแยกปัก
๑๐. ซอย 30 กันยา
๑๑. วัดเลียบ
๑๒. สืบศิริพัฒนา
๑๓. เดชอุดม
๑๔. กองวิชาการ เทศบาลนครนครราชสีมา
๑๕. ตลาดหลักเมือง

จ้านวน
(n)

ร้อยละ

30

22.06

30

22.06

20
19

14.71
13.97

17

12.50

10
10
๑๓6

7.35
7.35
๑๐๐.๐๐

18
17
13
13
12
11
11
9
6
5
4
4
3
2
2

13.24
12.5
9.56
9.56
8.82
8.09
8.09
6.62
4.41
3.68
2.94
2.94
2.21
1.47
1.47

๑๐๑

รวม

จ้านวน
(n)
2
2
1
1
136

1.47
1.47
0.74
0.74
๑๐๐.๐๐

รวม

๓๖
100
๑๓6

๒6.4๗
๗3.5๓
๑๐๐.๐๐

รวม

1
9
46
60
20
๑๓6

0.74
6.62
33.82
44.12
14.71
๑๐๐.๐๐

รวม

5
4
2
125
๑๓6

3.68
2.94
1.47
91.91
๑๐๐.๐๐

23
1
48
21
43
๑๓6

16.91
0.74
35.29
15.44
31.62
๑๐๐.๐๐

6
40
23
5
62
๑๓6

4.41
29.41
16.91
3.68
45.59
๑๐๐.๐๐

ข้อมูลทั่วไป
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.

อบอุ่นพัฒนา
อุดมสามัคคี
ประสพสุข
อุทกภัยถนนราชดาเนิน

ร้อยละ

เพศ
๑. ชาย
๒. หญิง
อายุ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

๒๐ – ๓๐ ปี
๓๑ – ๔๐ ปี
๔๑ – ๕๐ ปี
๕๑ ปีขึ้นไป
ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา
๑. มัธยมศึกษาตอนต้น
๒. ปริญญาตรี
๓. วุฒิการศึกษาอื่น (ปริญญาโท)
๔. ไม่ระบุ
อาชีพหลัก
๑. รับราชการ
๒. พนักงานองค์กรของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ
๓. รับจ้าง
๔. ค้าขาย/ประกอบธุรกิจ
๕. ไม่ระบุ
รวม
รายได้ต่อเดือน (โดยประมาณ)
๑. ๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท
๒. ๑๐,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท
๓. ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท
๔. ๓๐,๐๐๑ – ๕๐,๐๐๐ บาท
๕. ไม่ระบุ
รวม

๑๐๒

ข้อมูลทั่วไป
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
๑. ไม่ได้อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
๒. น้อยกว่า ๑ ปี
๓. ตั้งแต่ ๑-๓ ปี
๔. ตั้งแต่ ๔-๕ ปี
๕. มากกว่า ๕ ปีขึ้นไป
๖. ไม่ระบุ
รวม
ต้าแหน่งในชุมชน
๑. ประชาชนในชุมชน
๒. ไม่ระบุ
รวม

จ้านวน
(n)

ร้อยละ

1
1
10
10
64
50
๑๓6

0.74
0.74
7.35
7.35
47.06
36.76
๑๐๐.๐๐

78
58
๑๓6

57.35
42.65
๑๐๐.๐๐

4.2.3 ความพึงพอใจต่อการด้าเนิน งาน ของโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ เป็นการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งที่มาขอรับบริการ ณ สถานที่ตั้งของสานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่มีการดาเนินโครงการ ดังนี้ จึงได้แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น
4 กลุ่ม และได้กาหนดข้อคาถามในการประเมินที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมของลักษณะการประเมิน
ได้แก่ 1) กลุ่มประชาชนผู้รับบริการ ณ พื้นที่ตั้งของสานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 2) กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในโครงการด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง และเพิ่มเติมสิ่งก่อสร้าง 3) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ
ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมถนน และ 4) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง และเพิ่มเติ่มสิ่งก่อสร้าง โดยสามารถสรุปผลได้ ดังนี้
1. กลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที่ ม าขอใช้ บ ริ ก าร ณ พื้ น ที่ ตั้ ง ของส านั ก งานเทศบาลนคร
นครราชสีมา โดยการสุ่มตัวอย่าง จานวน 118 คน พบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.49 คะแนน
อยู่ในเกณฑ์ระดับดี
2. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ที่มีการก่อสร้าง ปรับปรุง และเพิ่มเติมสิ่งก่อสร้าง (ที่ไม่ใช่
ถนน) โดยการสุ่มตัวอย่าง จานวน 63 คน พบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.38 คะแนน อยู่ในเกณฑ์
ระดับดี
3. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ที่มีการก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมถนน โดยการสุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 59 คน พบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.90 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับดี
4. กลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในโครงการอื่ น ๆ ที่ มิ ใ ช่ สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ปรั บ ปรุ ง และเพิ่ ม เติ ม
สิ่งก่อสร้าง โดยการสุ่มตัวอย่าง จานวน 136 คน พบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 3.90 คะแนน
อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 3.29

๑๐๓
ตารางที่ 3.29 แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลนคร
นครราชสีมา
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ

๑. ความพึงพอใจของผู้ที่เข้ารับบริการของ
เทศบาลนครนครราชสีมา
๒. ความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
การก่อสร้าง ปรับปรุง และเพิ่มเติม
สิ่งก่อสร้าง
๓. ความพึงพอใจของผู้ ที่มีส่วนได้ส่ว นเสียต่อ
การก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมถนน
๔. ความพึงพอใจของผู้ ที่มีส่วนได้ส่ว นเสียต่อ
การโครงการ (กรณีของโครงการที่ไม่ใช่การ
ก่อสร้าง/ซ่อมแซม สิ่งปลูกสร้างและถนน)

จ้านวนผู้ตอบ ค่าเฉลี่ย
แบบสอบถาม (n) (M)

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)

แปลผล

๑18

4.49

0.66

ดี

63

4.38

0.58

ดี

59

4.90

๐.25

ดี

๑๓6

3.90

0.51

ปานกลาง

นอกจากนี้ กลุ่ มตัวอย่ างตามข้างต้นได้แสดงความคิดเห็ นเพิ่มเติ่ม รายละเอียดปรากฏดังตาราง
ที่ 3.30
ตารางที่ 3.30 แสดงข้อมูลข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
๑. ด้านการก่อสร้างถนน เช่น ดีมาก ทาดีมากและรวดเร็ว รวดเร็วดีมาก
สวยงามขึ้นมาก ดีมากก่อนทาแย่มากน้าท่วม ดีมากชัดเจนดี ถนนดีไม่
บาง ดีมากถนนไม่ชารุด ดีมากทาดี ถนนดีขึ้นมาก ดีมากเพราะก่อนที่
ทาชารุดมาก ดีมากรวดเร็วสะดวกสบายมากขึ้น ดีมากสะอาดขึ้น ดี
สวยงามเรียบร้อยสะอาดขึ้น ใช้ได้
๒. ด้านการก่อสร้างซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง เช่น การวางท่อเมนประปา
ระบบระบายน้า ดีมาก ดีขึ้น รวดเร็วมาก ทางานดีมาก ใช้งานได้ดี ดี
มาก น้าไหลดีขึ้น ดีมากน้าไหลสะดวกขึ้นมากก่อนทาแย่มาก ดีมาก
ระบายน้าได้ดีมาก รวดเร็วระบายน้าได้ดี ระบายน้าได้ดีกว่าเดิม ทา
แล้วดีขึ้นมากน้าไหลดี น้าไหลดีขึ้น รวดเร็วใช้งานได้จริงระบายน้าไหล
ดีกว่าตอนที่ยังไม่ได้ทา ระบายน้าไม่ให้ท่วมได้ดีมาก
๓. ด้านการสารวจข้อมูล และความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น
ข้อมูลสัตว์และการขึ้นทะเบียน ดีมาก ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชน
ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว ด้านสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ดี ดีมาก
ฉีดให้ถึงบ้านเลย ดีมากบริการดีให้คาแนะนาดีมาก ดีมากรวดเร็ว ดูแล
ดีมาก

ความถี่
58

ร้อยละ
27.62

57

27.14

56

26.67

๑๐๔
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
๔. ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น ดีมากให้ความรู้เรื่องกับ
ประชาชนเกี่ยวกับวัคซีนและโควิด ชัดเจน ดี ดีมาก ดีมากพูดเข้าใจ
ง่าย ชัดเจนเข้าใจง่าย ให้ความรู้ดีมาก
๕. ด้านการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค เช่น ควรเพิ่มเสาไฟฟ้า ไฟฟ้า
ตามทาง
๖. ด้านการก่อสร้างซ่อมแซม การวางท่อเมนประปา ก่อสร้างระบบ
ระบายน้า เช่น ช้าไปหน่อย รวดเร็วแต่ไม่ค่อยเรียบร้อย
๗. ด้านการจัดการขยะ ความสะอาด การจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น
ควรมีการเพิ่มจุดเก็บขยะ เพิ่มถังขยะ
๘. ด้านบุคลากร เช่น เจ้าหน้าที่บอกเวลาที่ถาม ดีมากรวดเร็วเจ้าหน้าที่
ให้คาตอบชัดเจน ดีมากเจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาดีมาก
๙. ด้านการจัดอบรม เช่น พัฒนาบุคลากรครูโรงเรียน จัดอบรมดีมาก ดี
มากเข้าใจง่าย ดีมาก
๑๐. ด้านการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เช่น ควรเพิ่มการ
ติดตั้งกล้องวงจรปิด
๑๑. ด้านสาธารณภัย เช่น การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
จากสาธารณภัย ให้ความช่วยเหลือเร็ว
รวม

ความถี่
18

ร้อยละ
8.57

5

2.38

4

1.90

4

1.90

3

1.43

3

1.43

1

0.48

1

0.48

210

100.00

4.2.4 ความพึงพอใจต่อการด้าเนินงาน ตามแผนการด้าเนินงานของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4.2.4.1 ความพึงพอใจของผู้ที่เข้ารับบริการของเทศบาลนครนครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖4
ความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลนครนครราชสีมา ภาพรวม พบว่า ผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจในระดับดี (M = ๔.49, S.D. = ๐.66) เมื่อจาแนกเป็นรายข้อ พบว่า ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านประชาสัมพันธ์ชัดเจน และการให้บริการเป็นไปตามลาดับ
ก่อน-หลัง ไม่เลือกปฏิบัติในระดับดีเท่ากัน (M = ๔.๔๓, S.D. = ๐.๖๗, 0.61 ตามลาดับ) ด้านเจ้าหน้าที่หรือ
บุคลากรที่ให้บริการ ผู้รับบริการส่วนใหญ่พึงพอใจด้านบริการด้วยความสุภาพเรียบร้อยและเป็นกันเองใน
ระดั บ ดี (M = ๔.5๑, S.D. = ๐.58) ด้ า นสิ่ ง อ านวยความสะดวก ผู้ รั บ บริ ก ารส่ วนใหญ่ พึ งพอใจด้ า น
จุดให้บริการมีความเพียงพอต่อการให้บริการในระดับดี (M = ๔.4๐, S.D. = ๐.73) รายละเอียดดังตารางที่
3.31

๑๐๕
ตารางที่ 3.31 แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ที่เข้ารับบริการ
ของเทศบาลนครนครราชสีมาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
๑. กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
๑.๑ เข้าถึงบริการได้งา่ ยไม่ยุ่งยากซับซ้อน
๑.๒ การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกระบวนการ/
ขั้นตอนในการให้บริการชัดเจน เข้าใจง่าย
๑.๓ การให้บริการสะดวกรวดเร็ว
๑.๔ การให้บริการเป็นไปตามลาดับก่อน-หลัง
ไม่เลือกปฏิบัติ
๒. เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ
๒.๑ บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อยและเป็น
กันเอง
๒.๒ เอาใจใส่และกระตือรือร้นในการให้บริการ
๒.๓ รับฟังปัญหาและข้อซักถามอย่างเต็มใจ
๒.๔ มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ
ตอบคาถาม
๓. สิ่งอ้านวยความสะดวก
๓.๑ จุดให้บริการมีความเพียงพอต่อการ
ให้บริการ
๓.๒ ความทันสมัยของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ
ให้บริการ
๓.๓ การเปิดรับฟังความคิดเห็น ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ กล่องรับความ
คิดเห็น ฯลฯ
๔. ความพึงพอใจในภาพรวม
๔.๑ ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการ
ดาเนินงานของเทศบาลฯ ในทุก ๆ ด้าน

จ้านวน
(n)

ค่าเฉลี่ย
(M)

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)

แปลผล

68
113

4.37
4.43

0.75
0.61

ดี
ดี

69
114

4.39
4.43

0.83
0.67

ดี
ดี

114

4.51

0.58

ดี

114
67
114

4.38
4.10
4.39

0.66
0.84
0.59

ดี
ดี
ดี

114

4.40

0.73

ดี

118

4.38

0.67

ดี

118

3.97

1.13

ปานกลาง

118

4.49

0.66

ดี

4.2.4.2 ความพึงพอใจของผู้ ที่มีส่ วนได้ส่ วนเสี ยต่อการก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซม
สิ่งปลูกสร้างที่ไม่ใช่ถนน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการต่อการก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง ของ
เทศบาลนครนครราชสีมา ภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจภาพรวมในทุก ๆ
ด้ า น ในระดั บ ดี (M = 4.38, S.D. = ๐.59) เมื่ อ จ าแนกเป็ น รายด้ า น พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถาม
มีความพึงพอใจด้านการจัดการการก่อสร้าง/ซ่อมแซม สูงสุด คือ ความรวดเร็วของการก่อสร้างฯ ในระดับดี (M

๑๐๖
= 4.47, S.D. = ๐.6๕) รองลงมาคื อ คุ ณ ภาพของผลงานที่ ก่ อ สร้ า ง พึ ง พอใจ ในระดั บ ดี
(M = 4.43, S.D. = ๐.6๕) ด้านการอานวยความสะดวกในขณะให้บริการ พึงพอใจสูงสุด คือ การอานวย
ความสะดวกในการก่อสร้าง/ซ่อมแซม ในระดับ ดี (M = 4.05, S.D. = ๐.53) ด้านข้อมูลการให้บริการ พึง
พอใจสู ง สุ ด คื อ การแจ้ ง ชื่ อ บริ ษั ท เบอร์ โ ทรศั พ ท์ ข องผู้ รั บ จ้ า ง และการแจ้ ง รายละเอี ย ดโครงการ
การก่อสร้าง/ซ่อมแซม ในระดับ ปานกลาง เท่ากัน (M = ๓.9๘, S.D. = ๐.23) ด้านการมีส่วนร่ว มของ
ประชาชน สูงสุด คือ มีช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกากับดูแลในระหว่างการก่อสร้าง/ซ่อมแซม ในระดับ
ปานกลาง (M = 3.๘3 ,S.D.=๐.49) และด้านความปลอดภัย มีการวางระบบความปลอดภัยแก่ประชาชนใน
ชุมชนฯ ในระดับดี (M = 4.๓0, S.D. = ๐.56) รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ ๓.32
ตารางที่ ๓.32 แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
การก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง (ที่ไม่ใช่ถนน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
ประเด็นความพึงพอใจ
๑. ด้านข้อมูลการให้บริการ
๑.๑ แจ้งระยะเวลาในการก่อสร้าง
๑.๒ การแจ้งชื่อบริษัท เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับจ้าง
๑.๓ การแจ้งรายละเอียดโครงการการก่อสร้าง/ซ่อมแซม
๒. ด้านการอ้านวยความสะดวกในขณะให้บริการ
๒.๑ การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม
๒.๒ การอานวยความสะดวกในการก่อสร้างฯ
๓. ด้านการจัดการการก่อสร้าง/ซ่อมแซม
๓.๑ ความรวดเร็วของการก่อสร้าง/ซ่อมแซม
๓.๒ คุณภาพของผลงานที่ได้ก่อสร้าง/ซ่อมแซม
๔. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
๔.๑ ชุมชนมีส่วนร่วมเสนอความต้องการในการ
ก่อสร้าง/ซ่อมแซม
๔.๒ มีช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกากับดูแลใน
ระหว่างการก่อสร้าง/ซ่อมแซม
๕. ด้านความปลอดภัย
๕.๑ มีการวางระบบความปลอดภัยแก่ประชาชน
ในชุมชนฯ
๖. ความพึงพอใจในภาพรวม
๖.๑ ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการดาเนินงานของ
เทศบาลฯ ในทุก ๆ ด้าน

จ้านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(n)
(M)
(S.D.)

แปลผล

60
60
60

3.97
3.98
3.98

0.26
0.23
0.23

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

60
60

3.98
4.05

0.50
0.53

ปานกลาง
ดี

60
60

4.47
4.43

0.65
0.65

ดี
ดี

60

3.78

0.45

ปานกลาง

60

3.83

0.49

ปานกลาง

60

4.30

0.56

ดี

63

4.38

0.58

ดี

๑๐๗
4.2.4.3 ความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมถนน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการต่อการก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมถนน ของเทศบาล
นครนครราชสี ม า ภาพรวม พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ต อบแบบสอบถามมี ค วามพึ ง พอใจภาพรวมต่ อ การ
ดาเนินงานของเทศบาล ในระดับ ดี (M = 4.93, S.D. = ๐.25) เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมี
ความพึ ง พอใจด้ า นข้ อ มู ล การให้ บ ริ ก าร พึ ง พอใจสู ง สุ ด คื อ การแจ้ ง รายละเอี ย ดโครงการฯ
พึ ง พอใจ ในระดั บ ดี (M = 4.59, S.D. = ๐.๕3) ด้ า นการอ านวยความสะดวกในขณะให้ บ ริ ก าร
พึงพอใจสูงสุด คือ การอานวยความสะดวกในการสัญจรในช่วงก่อสร้าง พึงพอใจ ในระดับดี (M = 4.71, S.D.
= ๐.4๖) ด้ านการจั ดการการก่ อสร้ าง/ซ่ อมแซม พึ งพอใจสู งสุ ด คื อ ความรวดเร็ ว ของการก่ อสร้ า งฯ
พึ งพอใจในระดั บดี (M = 4.90, S.D. = ๐.31) ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน พึ ง พอใจสู ง สุ ด คื อ
มี ช่ อ งทางให้ ป ระชาชนได้ มี ส่ ว นร่ ว มก ากั บ ดู แ ลฯ พึ ง พอใจในระดั บ ดี (M = 4.31 ,S.D.=๐.๕3)
และด้ า นความปลอดภั ย มี ก ารวางระบบความปลอดภั ย แก่ ป ระชาชนในชุ ม ชนฯ พึ ง พอใจในระดั บ ดี
(M = 4.90, S.D. = ๐.36) รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ ๓.33
ตารางที่ ๓.33 แสดงข้อมูล ค่าเฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ ที่มีส่ ว นได้ส่ว นเสีย
ต่อการก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมถนน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
ประเด็นความพึงพอใจ

๑. ด้านข้อมูลการให้บริการ
๑.๑ แจ้งระยะเวลาในการก่อสร้าง
๑.๒ การแจ้งชื่อบริษัท เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับจ้าง
๑.๓ การแจ้งรายละเอียดโครงการการก่อสร้าง/
ซ่อมแซม
๒. ด้านการอ้านวยความสะดวกในขณะให้บริการ
๒.๑ การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม
๒.๒ การอานวยความสะดวกในการสัญจรในช่วง
ระหว่างก่อสร้าง
๓. ด้านการจัดการการก่อสร้าง/ซ่อมแซม
๓.๑ ความรวดเร็วของการก่อสร้าง/ซ่อมแซม
๓.๒ คุณภาพของทางที่ได้ก่อสร้าง/ซ่อมแซม
๓.๓ ความชัดเจนของเส้นแบ่งจราจร
๓.๔ ผิวจราจรเรียบปลอดภัยในการใช้งาน
๔. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
๔.๑ ชุมชนมีส่วนร่วมเสนอความต้องการในสิ่งก่อสร้าง
ดังกล่าว
๔.๒ มีช่องทางให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ
ดูแลในระหว่างการก่อสร้าง

จ้านวน
(n)

ค่าเฉลี่ย
(M)

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)

แปลผล

59
59
59

4.56
4.56
4.59

0.53
0.53
0.53

ดี
ดี
ดี

59
59

4.61
4.71

0.49
0.46

ดี
ดี

59
59
59
59

4.90
4.88
4.85
4.86

0.31
0.33
0.36
0.35

ดี
ดี
ดี
ดี

59

4.29

0.53

ดี

59

4.31

0.53

ดี

๑๐๘

ประเด็นความพึงพอใจ

๕. ด้านความปลอดภัย
๕.๑ มีการวางระบบความปลอดภัยแก่ประชาชน
ในชุมชน และผู้ใช้เส้นทางในช่วงการก่อสร้าง
๖. ความพึงพอใจในภาพรวม
๖.๑ ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการดาเนินงานของ
เทศบาลฯ ในทุก ๆ ด้าน

จ้านวน
(n)

ค่าเฉลี่ย
(M)

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)

แปลผล

59

4.90

0.36

ดี

59

4.90

0.25

ดี

4.2.4.4 ความพึ งพอใจของผู้ ที่ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยต่ อการโครงการอื่ น ๆ (กรณี ของโครงการ
ที่ไม่ใช่การก่อสร้าง/ซ่อมแซม สิ่งปลูกสร้างและถนน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงาน/โครงการของเทศบาลนครนครราชสีมา ภาพรวม
พบว่ า ประชาชนมี ค วามพึ ง พอใจภาพรวมในระดั บ ปานกลาง (M = 3.90, S.D. = ๐.51)
เมื่อจาแนกเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจด้านมีช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการกากับ
ดูแลในระหว่างดาเนินการ สูงสุดในระดับปานกลาง (M = ๓.82, S.D. = ๐.41) รองลงมา พึงพอใจในด้านการ
อานวยความสะดวกในช่วงดาเนินงาน ในระดับปานกลาง (M = ๓.76, S.D. = ๐.๕2) โดยพึงพอใจในด้านการ
แจ้งรายละเอียดโครงการต่าสุด (M = ๓.6๓, S.D. = ๐.๕4) รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ ๓.34
ตารางที่ ๓.34 แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
โครงการอื่น ๆ (กรณีของโครงการที่ไม่ใช่การก่อสร้าง/ซ่อมแซม สิ่งปลูกสร้างและถนน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
ประเด็นความพึงพอใจ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

การแจ้งรายละเอียดโครงการ
การอานวยความสะดวกในช่วงดาเนินงาน
ความรวดเร็วของการดาเนินงาน
คุณภาพของผลงานที่ดาเนินงาน
ชุมชนมีส่วนร่วมเสนอความต้องการในการดาเนินงาน
มีช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการกากับดูแล
ในระหว่างดาเนินการ
๗. ความพึงพอใจภาพรวมต่อการดาเนินงานของ
เทศบาลฯ ในทุก ๆ ด้าน

จ้านวน ค่าเฉลี่ย
(n)
(M)

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)

แปลผล

78
97
101
113
81
80

3.63
3.76
3.73
3.73
3.75
3.82

0.54
0.52
0.45
0.50
0.46
.041

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

136

3.90

0.51

ปานกลาง

นอกจากนี้ ผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสีย ตามข้า งต้น ได้แ สดงความคิด เห็น เพิ่ม เติ่ม รายละเอีย ดปรากฏ
ดังตารางที่ 3.35

๑๐๙
ตารางที่ 3.35 แสดงข้อมูลข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ความถี่
ร้อยละ
๑. ด้านการก่อสร้างถนน เช่น ดีมาก ทาดีมากและรวดเร็ว รวดเร็วดีมาก
58
27.62
สวยงามขึ้นมาก ดีมากก่อนทาแย่มากน้าท่วม ดีมากชัดเจนดี ถนนดีไม่
บาง ดีมากถนนไม่ชารุด ดีมากทาดี ถนนดีขึ้นมาก ดีมากเพราะก่อนที่
ทาชารุดมาก ดีมากรวดเร็วสะดวกสบายมากขึ้น ดีมากสะอาดขึ้น ดี
สวยงามเรียบร้อยสะอาดขึ้น ใช้ได้
๒. ด้านการก่อสร้างซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง เช่น การวางท่อเมนประปา
57
27.14
ระบบระบายน้า ดีมาก ดีขึ้น รวดเร็วมาก ทางานดีมาก ใช้งานได้ดี ดี
มาก น้าไหลดีขึ้น ดีมากน้าไหลสะดวกขึ้นมากก่อนทาแย่มาก ดีมาก
ระบายน้าได้ดีมาก รวดเร็วระบายน้าได้ดี ระบายน้าได้ดีกว่าเดิม ทา
แล้วดีขึ้นมากน้าไหลดี น้าไหลดีขึ้น รวดเร็วใช้งานได้จริงระบายน้าไหล
ดีกว่าตอนที่ยังไม่ได้ทา ระบายน้าไม่ให้ท่วมได้ดีมาก
๓. ด้านการสารวจข้อมูล และความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น
56
26.67
ข้อมูลสัตว์และการขึ้นทะเบียน ดีมาก ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชน
ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว ด้านสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ดี ดีมาก ฉีด
ให้ถึงบ้านเลย ดีมากบริการดีให้คาแนะนาดีมาก ดีมากรวดเร็ว
ดูแลดีมาก
๔. ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น ดีมากให้ความรู้เรื่องกับ
18
8.57
ประชาชนเกี่ยวกับวัคซีนและโควิด ชัดเจน ดี ดีมาก ดีมาก
พูดเข้าใจง่าย ชัดเจนเข้าใจง่าย ให้ความรู้ดีมาก
๕. ด้านการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค เช่น ควรเพิ่มเสาไฟฟ้า ไฟฟ้า
5
2.38
ตามทาง
๖. ด้านการก่อสร้างซ่อมแซม การวางท่อเมนประปา ก่อสร้างระบบ
4
1.90
ระบายน้า เช่น ช้าไปหน่อย รวดเร็วแต่ไม่ค่อยเรียบร้อย
๗. ด้านการจัดการขยะ ความสะอาด การจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น
4
1.90
ควรมีการเพิ่มจุดเก็บขยะ เพิ่มถังขยะ
๘. ด้านบุคลากร เช่น เจ้าหน้าที่บอกเวลาที่ถาม ดีมากรวดเร็วเจ้าหน้าที่
3
1.43
ให้คาตอบชัดเจน ดีมากเจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาดีมาก
๙. ด้านการจัดอบรม เช่น พัฒนาบุคลากรครูโรงเรียน จัดอบรมดีมาก
3
1.43
ดีมากเข้าใจง่าย ดีมาก
๑๐. ด้านการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เช่น ควรเพิ่มการ
1
0.48
ติดตั้งกล้องวงจรปิด
๑๑. ด้านสาธารณภัย เช่น การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
1
0.48
จากสาธารณภัย ให้ความช่วยเหลือเร็ว
รวม
210
100.00

๑๑๐
4.3 แผนการด้าเนินงาน
ตารางที่ ๓.36 แผนการดาเนินงานการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
กิจกรรม
๑. ศึกษาข้อมูล
๒. กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
๓. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
๔. เก็บรวบรวมข้อมูล
๕. วิเคราะห์ข้อมูล
๖. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล

เม.ย.

พ.ค.

เดือน
มิ.ย. ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ส่วนที่ 4
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
ปัจจัยภาวะคุกคาม (Threats) อันเนื่องมากจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19)
ที่มีความรุนแรงมากขึ้น โดยมีผลกระทบอย่างมากต่อประเทศไทยในภาพรวมทั้งทางด้านเศรษฐกิจและทางด้าน
สังคม และรวมถึงได้ส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาเป็นอย่างมาก
ด้วยเช่นกัน

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2564

๑๑๒
ในการดาเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสี มา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ได้รับผลกระทบอัน
เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) โดยได้เริ่มตั้งแต่ช่วงปีงบประมาณ 2563
เป็นต้นมา และได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้นในช่วง
ดังกล่าว ดังจะเห็นได้จากตัวเลฃการติดเชื้อในภาพรวมของประเทศในแต่ละวัน ที่มีอัตราขยายตัวสูงขึ้นมากเมื่อเทียบ
กับอัตราการติดเชื้อในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยข้อมูลจากแผนภาพที่ได้แสดงไว้ จะเห็นได้ว่า มีผู้ติดเชื้อ
ทั้งประเทศเฉลี่ยประมาณ 14,8000 คนต่อวัน และในบางวันได้มีผู้ติดเชื้อสูงเกินว่า 20,000 คนต่อวัน ทั้งนี้
จังหวัดนครราชสีมาก็อยู่ในลาดับของการมีผู้ติดเชื้อในระดับมากด้วยเช่นกัน ซึง่ มีผลอย่างมากต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนทั้งประเทศ และประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมาในแทบทุกมิติ และเมื่อพิจารณาในด้าน
การดาเนินการตามแผนการดาเนินการของเทศบาลนครนครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก็ได้รับ
ผลกระทบเป็นอย่างมากทั้งในทางตรง และในทางอ้อม ซึ่งผลกระทบต่าง ๆ เหล่านี้ จะเป็นปัจจัยสาคัญที่สะท้อน
ให้เห็นได้จากข้อมูลผลการประเมิน ซึง่ มีรายละเอียดโดยสรุปดังต่อไปนี้
1.1 ความสาเร็จของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
ยุ ท ธศาสตร์ ต ามแผนพั ฒ นาเทศบาลนครนครราชสี ม า (ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561-2565)
ประกอบด้วย (1) การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและทั่วถึง (2) การพัฒนาสังคม
น่าอยู่อย่างมีดุลยภาพ (3) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และ (4) การเสริมสร้าง
เศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยหากพิจารณาในลักษณะพัฒนาการ โดยเปรียบเทียบแบบสะสมตั้งแต่เริ่มต้น
แผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ยังไม่มีปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของ Covid-19
และปั ญหาที่ เริ่ มต้ นมี ผลกระทบในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 และทวี ความรุ่ นแรงมากยิ่ งขึ้ น ในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564 จะพบว่ า โดยภาพรวมแล้ ว ยั ง มี ผ ลการประเมิ น ในระดั บ “น้ อย” และมี ผ ลประเมิ น การตอบรั บ
ของประชาชนผู้รับบริการในระดับ “ปานกลาง” หนึ่งยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การยกระดับขีดความสามารถ
ในการให้บริการอย่างครอบคลุมและทั่วถึง และอีกสามยุทธศาสตร์ที่เหลือ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่
อย่างมีดุลยภาพ ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์
การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีผลการประเมินในระดับ “น้อย”
แต่อย่างไรก็ตามในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึง่ เป็นช่วงปีที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไว้รัส Covid-19 มากที่สุด ซึ่งแสดงได้จากผลการประเมินการตอบรับของประชาชนผู้รับบริการที่ได้รับผลกระทบในชีวิต
ความเป็นอยู่ เป็นดังนี้ (1) ภาพรวมมีผลการประเมินการตอบรับในระดับ “น้อยมาก” (2) เมื่อพิจารณาแต่ละยุทธศาสตร์
พบว่า มีผลการประเมินในระดับ “น้อย” ในยุทธศาสตร์การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุม
และทั่วถึง มีผลประเมินในระดับ “น้อยมาก” ในสามยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเศรษฐกิจ
สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ

๑๑๓
1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
1.2.1 การวัดผลในเชิงปริมาณ
ในการประเมินผลการดาเนินงานในเชิงปริมาณ ผู้ประเมินได้มีการประเมินในลักษณะการติดตาม
ความก้าวหน้าแบบสะสมจนถึงปัจจุบัน หมายความว่า ถึง แม้โครงการที่ดาเนินการภายใต้กลยุทธ์ที่กาหนดไว้ใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา จะยังไม่ดาเนินการสาเร็จ ผู้ประเมินก็จะมีการติดตามความคืบหน้าในเชิงปริมาณจนถึง
ณ สิ้นปีงบประมาณปัจจุบันที่ได้มีการประเมินผล เพื่อให้ทราบความสาเร็จ ที่เป็นปัจจุบันอย่างแท้จริง ตัวอย่างเช่น
โครงการเริ่มดาเนินการตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา แต่มาดาเนินการแล้วเสร็จหลังจากนั้นอีกสองปี
คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก็จะนาโครงการนั้นมาร่วมในการคานวณผลการประเมินด้วย เป็นต้น
โดยผลงานในเชิง ปริ ม าณของแผนพั ฒ นาเทศบาลนครนครราชสี ม า (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ที่นาไปสู่การปฏิบัติ ในช่วงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ พบว่า มีผลการประเมินในระดับ “ดี” ซี่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีโครงการดาเนินการสิ้นสุ ด 221 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.01 มีผลประเมิน
ในระดับ “ดีมาก” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีโครงการดาเนินการสิ้นสุด 179 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.47
มีผลประเมินในระดับ “ดีมาก” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีโครงการดาเนินการสิ้นสุด 157 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
80.93 มีผลประเมินในระดับ “ดีมาก” และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีโครงการดาเนินการสิ้นสุด 36 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 40.00 มีผลประเมินในระดับ “น้อย”
1.2.2 การวัดผลในเชิงคุณภาพ
ผลการประเมินการรับรู้และการตอบรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปได้ดังนี้
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
มีทั้งหมด 4 กลยุทธ์ โดยผลประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า มีผลการตอบรับในระดับทั้ง 4 กลยุทธ์ ใน
ระดับ “ปานกลาง” และเมื่อนาไปเปรียบเทียบกับผลประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า มีระดับการตอบรับ
ที่ “ลดลง” ในทุกกลยุทธ์
- ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การพั ฒ นาสั ง คมน่ า อยู่ อ ย่ า งมี ดุ ล ยภาพร่ ว มในการพั ฒ นาสั ง คม
มีทั้งหมด 4 กลยุทธ์ โดยผลประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า มีผลการตอบรับทั้ง 4 กลยุทธ์ ในระดับ
“น้อยมาก” และเมื่อนาไปเปรียบเทียบกับผลประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า มีระดับการตอบรับที่
“ลดลง” ในทุกกลยุทธ์
- ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมอย่างยั่ง ยืน
มีทั้งหมด 4 กลยุทธ์ โดยผลประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า มีผลการตอบรับทั้ง 4 กลยุทธ์ ในระดับ
“น้อยมาก” และเมื่อนาไปเปรียบเทียบกับผลประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า มีระดับการตอบรับที่
“ลดลง” ในทุกกลยุทธ์
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- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีทั้งหมด 2 กลยุทธ์
โดยผลประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า มีผลการตอบรับทั้ง 2 กลยุทธ์ ในระดับ “น้อยมาก” ซึ่งเป็น
การประเมินในระดับเดียวกันกับปีที่ผ่านมา
1.3. ความสาเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย
เป้ าประสงค์หลั กของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสี มา (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561-2565)
ประกอบด้วย (1) ความเชื่อมั่นต่อการจัดให้บริการของเทศบาลนครนครราชสีมา (2) เข้าถึงแหล่งเรียนรู้และกิจกรรม
การเรียนรู้ฯ (3) ครอบครัวมีความอบอุ่น (4) ปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมลดลง (5) รายได้ของครอบครัวเพิ่มมากขึ้น
และ (6) ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีในเขตเทศบาลฯ มากขึ้น โดยในช่วงแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และ พ.ศ. 2564 จะไม่ประเมินในเป้าประสงค์ที่ 6 ด้วยปัจจัยเรื่อง Covid-19 ตามที่ได้กล่าวถึงเห็นเหตุผลไปแล้ว
ในข้างต้น โดยเมื่อนามาเปรียบเทียบทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 2564
พบว่า ทุกเป้าประสงค์เป็นไปในทิศทางที่ลดลง และหากพิจารณาผลประเมินเฉพาะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า
เป้าประสงค์รายได้ของครอบครัวเพิ่มมากขึ้น มีผลประเมินในระดับ “น้อย” ส่วนที่เหลือทั้งหมดอีกสี่เป้าประสงค์
มีผลการประเมินในระดับ “ปานกลาง”
1.4. ความสาเร็จการพัฒนาตามโครงการ
โครงการตามแผนการดาเนินงานของเทศบาลนครนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจานวน
รวมทั้งสิ้น 106 โครงการ โดยสามารถดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 36 โครงการ (ร้อยละ 33.96) โครงการที่ยัง
อยู่ ในระหว่างดาเนิ น การ จ านวน 29 โครงการ (ร้อยละ 27.35) โครงการยัง ที่ไม่ได้ดาเนินการ จานวน 18
โครงการ (ร้อยละ 16.98) โครงการที่ได้ยกเลิกแต่มิได้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) โดยตรง จานวน 7 โครงการ (ร้อยละ 6.60) และโครงการที่ได้มีการยกเลิกเนื่องจาก
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) โดยตรง จานวน 16
โครงการ (ร้อยละ 15.09) โดยมีผลการประเมินความก้าวหน้าในระดับ “น้อย” และเมื่อพิจารณาความก้าวหน้า
ของโครงการในมิติ ยุ ทธศาสตร์ พบว่า ยุ ทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดั บ ขีด ความสามารถในการให้ บ ริ การอย่ า ง
ครอบคลุมและทั่วถึง มีผลการประเมินความก้าวหน้าในระดับ “ปานกลาง” (3.99 คะแนน) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพ มีผลการประเมินความก้าวหน้าในระดับ “น้อย” (2.99 คะแนน) ยุทธศาสตร์ที่
3 การบริ ห ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีผ ลการประเมินความก้าวหน้าในระดับ
“ น้ อ ย ” ( 1 . 9 9 ค ะ แ น น ) แ ล ะ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ 4 ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ สู่ ก า ร เ ติ บ โ ต อ ย่ า ง
มีคุณภาพ มีผลการประเมินความก้าวหน้าในระดับ “น้อยมาก” (1.00 คะแนน)
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1.5. ผลสาเร็จที่วัดได้
1.5.1 การเปรียบเทียบผลงานของโครงการที่ดาเนินการได้กับเป้าหมายที่กาหนด
จากการติ ด ตามผลงานของโครงการตามแผนการด าเนิ น งานของเทศบาลนครนครราชสี ม า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 36 โครงการ (ร้อยละ 40.00) โดยใช้เกณฑ์
ผลงานที่สามารถดาเนินการได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป จากเป้าหมายที่กาหนดไว้ จะมีผลการประเมินในระดับ 5 คะแนน
โดยพิจารณาตามในแต่ละยุทธศาสตร์ พบว่า มี 2 ยุทธศาสตร์ที่ได้คะแนนผลการดาเนินงานน้อยกว่าเป้าหมาย
ที่ ก าหนดในระดั บ น้ อ ย ได้ แ ก่ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การพั ฒ นาสั ง คมน่ า อยู่ อ ย่ า งมี ดุ ล ยภาพ และยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้คะแนน 2.91 คะแนน และ 2.41 คะแนน ตามลาดับ
โดยยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่ การเติบโตอย่างมีคุณภาพ ได้คะแนนต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด
ในระดับน้อยมาก คือ 1.21 คะแนน และยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับชีดความสามารถในการให้บริการอย่ าง
ครอบคลุมและทั่วถึง มีผลงานที่แล้วเสร็จเทียบกับเป้าหมายที่ กาหนดไว้โดยเฉลี่ ยเท่ากับร้อยละ 80 ได้คะแนน
4.00 คะแนน
สาหรับการติดตามความสาเร็จเฉพาะโครงการที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
ผลงานกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสามารถดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 36 โครงการ
(ร้อยละ 40.00) โดยใช้เกณฑ์ผลงานที่สามารถดาเนินการได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป จากเป้าหมายที่กาหนดไว้ จะมีผล
การประเมินในระดับ 5 คะแนน โดยพิจารณาตามในต่ละยุทธศาสตร์ พบว่า มีเพียงยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
สั ง คมน่ า อยู่ เ ท่ า นั้ น ที่ ไ ด้ ค ะแนน 4.88 คะแนน ในยุ ท ธศาสตร์ ที่ เ หลื อ ได้ แ ก่ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การยกระดั บ
ขีดความสามารถในการให้บริการอ่างครอบคลุมและทั่วถึง ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีผลงานที่แล้วเสร็จเทียบ
กับเป้าหมายที่กาหนดไว้โดยเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้คะแนน 5.00 คะแนน
1.5.2 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการ
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งที่มาขอรับบริการ ณ สถานที่ตั้ง
ของสานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่มีการดาเนินโครงการ ในกรณี
ของการให้บริการที่สิ้นสุดในสถานที่ตั้งของเทศบาลนครนครราชสีมา และในโครงการที่ได้ดาเนินการสิ้นสุดแล้ว
โดยมีผลเป็นดังนี้ (1) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาขอใช้บริการ ณ พื้นที่ตั้งของสานั กงานเทศบาลนครนครราชสีมา
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.49 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับดี (จากการสุ่มตัวอย่างผู้เข้ามาขอใช้บริการ จานวน
118 คน) (2) กลุ่ มผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยในพื้ นที่ ที่ มี การก่ อสร้ าง ปรั บปรุ ง และเพิ่ มเติ มสิ่ งก่ อสร้ าง (ที่ ไม่ ใช่ ถนน)
มี ค่ าเฉลี่ ย ความพึ ง พอใจ เท่ ากั บ 4.38 คะแนน อยู่ ในเกณฑ์ ร ะดั บ ดี (จากการสุ่ มตั ว อย่ า ง จ านวน 63 คน)
(3) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ที่มีการก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมถนน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ
4.90 คะแนน อยู่ ใ นเกณฑ์ ร ะดั บ ดี ( จากการสุ่ ม ตั ว อย่ า ง จ านวน 59 คน) และ (4) กลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
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ในโครงการอื่น ๆ ที่มิใช่สิ่งก่อสร้าง ปรับปรุง และเพิ่มเติมสิ่งก่อสร้าง มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 3.90 คะแนน
อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง (จากการสุ่มตัวอย่าง จานวน 136 คน)
2. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
2.1 ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
2.1.1 ปั ญหาอัน เนื่ องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19)
ในประเทศไทยที่ ยั ง ไม่ ส ามารถระบุ ได้ ชั ดเจนว่ าจะสิ้ นสุ ดเมื่ อ ใด ซึ่ งปั ญหานี้ มี ผ ลกระทบต่ อ ชี วิ ต ความเป็ น อยู่
ของประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และทางด้านสังคมเป็นอย่างมาก รวมทั้งจะเป็น
ต้นเหตุของปัญหาอื่น ๆ ที่จะตามมาในอนาคตข้างหน้า ซึ่งเรื่องนี้เป็นหน้าที่ส่วนหนึ่ง ของเทศบาลนครนครราชสีมา
ที่จะต้องเตรียมการรองรับและปรับแผนการให้บริการและให้ การช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลนคร
นครราชสีมาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และรวมไปถึงโครงการการก่อสร้างและปรับปรุงอาจจะลดความสาคัญ
ลงในช่วงนี้ แต่จะมีข้อเรี ยกร้ องในโครงการที่เกี่ยวกับการให้ การช่วยเหลื อทางด้านเศรษฐกิจในระดับครัวเรือน
การแก้ปัญหาด้านสังคม และการดูแลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น
2.1.2 ปัญหาการอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19)
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา มี แนวโน้มจะเปลี่ยนไปมากขึ้น และมีความต้องการ
การสื่อสารที่รวดเร็ว ถูกต้อง และทั่วถึง รวมถึงการได้รับการบริการที่รวดเร็วเพื่อการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาด
ในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที ดังนั้น กลไกการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ทั้งในเรื่องของเครื่องมือ วิธีการ และช่องทางการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครนครราชสีมา จึงจะเริ่มได้รับการท้าทายมากยิ่งขึ้น
2.1.3 โครงการต่าง ๆ ในยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพร่วมในการพัฒนาสังคม
จะมีความส าคัญและมีบทบาทมากขึ้ นในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19)
ในขณะนี้ และในอนาคต โดยเฉพาะด้านการศึกษา และด้านสาธารณสุข
2.1.4 โครงการต่าง ๆ ในยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน ที่ประกอบไปด้วยการก่อสร้าง และปรับปรุงสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ในพื้นที่ชุมชน ที่ส่วนใหญ่ไม่สามารถ
ดาเนินการได้ หรือดาเนินการได้ล่าช้า กว่าแผนมาก หากไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงข้อจากัดและผลกระทบ
ที่ทาให้เกิดความล่าช้า อาจส่งผลต่อความเชื่อและทัศนคติต่อการทางานของเทศบาลนครนครราชสีมาได้
2.1.5 การให้บริการของเทศบาลนครนครราชสีมายังเป็นจุดแข็งที่สาคัญที่ประชาชนผู้รับบริการ
มีความพึงพอใจมาก ซึ่งจะเห็นได้จากผลการประเมินความพึงพอใจที่มีในระดับ “ดีมาก” นับจากการประเมิน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา จึงเป็นสิ่งที่จะต้องรักษาและพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

๑๑๗
2.2 ข้อสังเกต
2.2.1 จากผลการประเมินที่ประชาชนผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ต่อการดาเนินการตามกลยุทธ์ และการ
ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา โดยพบว่าเป็นไปในทิศทางการตอบรับที่อยู่ระดับ
น้อย ถึงน้อยมาก และลดลงในทุกด้านเมื่อเปรียบเทียบกับผลประเมินในปีที่ผ่านมา โดยในเรื่องนี้อาจไม่สามารถ
นามาสรุปได้ทั้งหมดว่าเป็นผลโดยตรงจากการดาเนินงานของเทศบาลนครนครราชสีมา โดยปัญหาที่ประชาชน
กาลังประสบอยู่ในขณะนี้ คือ การได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19)
ต่อชีวิตความเป็ น อยู่ ของประชาชนในแทบทุกด้าน จึงอาจเป็นปัจจัยส าคัญมากส่ ว นหนึ่งต่อการจาแนกปัญ หา
แวดล้อมที่เกิดขึ้นกับการดาเนินงานในขอบเขตหน้าที่ของเทศบาลนครนครราชสีมาที่จะสามารถดาเนินการได้
2.2.2 โครงการต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในแผนการดาเนินงานของเทศบาลนครนครราชสีมา จากการ
ประเมินและเก็บเป็นข้อมูลสถิติตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา พบว่า จะสามารถดาเนินการได้สาเร็จ
ภายในปีงบประมาณนั้น ประมาณ ร้อยละ 40 – 50 ของจานวนโครงการทั้งหมด และจะแล้วเสร็จสะสมถึงร้อยละ
80 ของจานวนโครงการทั้งหมด (หรือได้ 5 คะแนน) จะต้องใช้เวลาดาเนินการประมาณ 3 ปีงบประมาณ
2.2.3 จากการประเมินที่ผ่านมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 พบว่า ในช่วงระหว่าง
ดาเนินโครงการ การประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการเป็นเรื่องที่
สาคัญเป็นอย่างมาก และบางข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้มีการสอบถามพบว่ายังมีข้อสงสัย
และความเข้าใจในการทางานในพื้ นที่ในบางเด็นอย่างไม่ถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตามมีประเด็นที่น่าสนใจที่พบจากการ
ประเมินผลที่ผ่านมา คือ เกือบทุกโครงการหากได้ดาเนินการแล้วเสร็จผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมักมีผลตอบรับในระดับ
ที่มีความพึงพอใจในระดับมาก
2.3 ข้อเสนอแนะ
2.3.1 โครงการส่วนใหญ่ไม่สามารถดาเนินการได้อย่างเต็มที่ และเกิดความล่าช้าเป็นอย่างมาก
ดังนั้น ในการหาแนววิธีการดาเนินโครงการให้สอดคล้องกับข้อจากัดที่มีอยู่ในขณะนี้จึงเป็นเรื่องสาคัญยิ่งที่ต้องมีการ
นามาพิจารณา และรวมถึงมีการดาเนินการถอดบทเรียนร่วมกันของผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อการเตรียมการในการ
กาหนดแนวทางการบริหารงานโครงการสาหรับแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป
2.3.2 การรองรั บ การเปลี่ ยนแปลงอันเกิ ดจากความต้ องการของประชาชนในพื้น ที่เทศบาล
ในช่วงเวลาต่อไปเป็นเรื่องสาคัญ โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อ ย่างมีดุลยภาพร่วมในการพัฒนาสังคม
จะต้องเตรียมการและปรับวิธีการเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการและสถานการณ์ให้มากที่สุด
2.3.3 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดตามประเมินผลโครงการ เป็นระบบที่สาคัญที่ควร
เริ่มดาเนินการเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่จะสามารถกากับ ติดตาม และปรับปรุงโครงการ สาหรับการตัดสินใจ
เพื่อการบริหารโครงการได้ทันต่อสถานการณ์มากยิ่งขึ้น

๑๑๘
2.3.4 การกาหนดเป้ าหมาย ตัว ชี้วัดที่ชัดเจนทั้งตัว ชี้วัดผลงาน และตัว ชี้วัดแผนการด าเนิ น
กิจกรรมโครงการเป็นเรื่องที่สาคัญ เพราะจะสามารถแสดงให้เห็นได้ชัดเจนถึงผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จะได้รับ สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามแผนที่กาหนดในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน รวมทั้งการนาไปสู่การ
สร้ างเครื่ องมือในการบริ ห ารงานโครงการได้ อย่างมีประสิ ทธิภ าพ และนอกจากนี้ยังสามารถใช้ ในการสื่ อ สาร
ประชาสัมพันธ์ต่อประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้สามารถรับรู้และเข้าใจการดาเนินงานของเทศบาลฯ ที่กาลัง
ดาเนินการอยู่จนถึงสิ้นสุดโครงการได้อีกด้วย
2.4 ผลจากการพัฒนา
2.4.1 ความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าประสงค์หลักตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เป้าประสงค์หลัก

ความก้าวหน้า
ปี 2562
ปี 2563
ดีมาก
ดีมาก

ปี 2564
ปานกลาง

การพัฒนา

๑. มีความเชื่อมั่นต่อการจัดให้บริการ
ลดลง
ของเทศบาลนครนครราชสีมา
๒. เข้าถึงแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ลดลง
เรียนรู้ฯ
๓. ครอบครัวมีความอบอุ่น
ดีมาก
ดีมาก
ปานกลาง
ลดลง
๔. ปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมลดลง
น้อย
ดี
ปานกลาง
ลดลง
๕. รายได้ของครอบครัวเพิ่มมากขึ้น
น้อย
น้อย
น้อย
เท่าเดิม
* ไม่ประเมินปี พ.ศ. 2563 – 2564 เพราะได้รับ
6. มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมงาน
น้อย
ผลกระทบเป็นอย่างมากจากสถานการณ์โควิด-19
ประเพณีในเขตเทศบาลฯ มากขึ้น
*หมายเหตุ (1) สาเหตุสาคัญที่ทาให้ผลการประเมินในเป้าประสงค์หลักนี้ลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เป้าประสงค์หลักดังกล่าวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์
ใหม่ (Covid-1๙) เป็นอย่างมาก โดยในหลายโครงการที่เกี่ยวข้องต่อการสนับสนุนการบรรลุเป้าประสงค์
หลั กนี้ ต้องมีการชะลอ ยกเลิ ก หรือตัดบางกิจกรรมออกไป เพื่อให้ สอดคล้ องตามมาตรการ Social
Distancing ของประเทศ

๑๑๙
2.4.2 ความก้ าวหน้ าในการด าเนิ นการตามกลยุ ทธ์ ที่ ก าหนดไว้ ในยุ ทธศาสตร์ ต่ าง ๆ ของ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์
๑. การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและ
ทั่วถึง
๒. การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพร่วมในการพัฒนาสังคม
๓. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๔. การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ
รวม
*หมายเหตุ ตัวเลขที่ปรากฏในตาราง คือ จานวนกลยุทธ์

ดีขึ้น

การพัฒนา
เท่าเดิม

ลดลง

-

-

4

-

2
2

4
4
12

2.5 ผลสรุปภาพรวม
2.5.1 สรุปภาพรวมความก้าวหน้าการดาเนินโครงการในช่วงสี่ปีแรกของแผนพัฒนาเทศบาล
นครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) จาแนกตามปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ

ค่าน้าหนัก

คะแนนที่ได้

คะแนนถ่วงน้าหนัก

แปลผล

๒๕๖๑
0.25
5.00
1.25
ดีมาก
๒๕๖๒
0.25
5.00
1.25
ดีมาก
๒๕๖๓
0.25
5.00
1.25
ดีมาก
๒๕๖๔
0.25
2.49
0.62
น้อย
รวมทั้งสิ้น
๑.๐๐
4.37
ดี
หมายเหตุ : ข้ อ มู ล ปี พ.ศ. 2561-2564 เป็ น การประเมิ น โดยเก็ บ ข้ อ มู ล สะสมเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ เ ป็ น ปั จ จุบัน
ณ เดือนสิงหาคม 2564

๑๒๐
2.5.2 สรุปภาพรวมความก้าวหน้าในการนาโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) ไปสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 จาแนกตามยุทธศาสตร์
๑.
๒.
๓.
๔.

ยุทธศาสตร์
การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและ
ทั่วถึง
การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ
รวมทั้งสิ้น

คะแนนที่ได้
3.99

แปลผล
ปานกลาง

2.99
1.99
1.00
2.49

น้อย
น้อยมาก
น้อยมาก
น้อย

2.5.3 สรุปภาพรวมข้อมูลระดับความสาเร็จในการดาเนินกิจกรรมตามโครงการในแผนการดาเนินงาน
ของเทศบาลนครนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
1.
2.
3.
4.

ยุทธศาสตร์
การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและ
ทั่วถึง
การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ
รวมทั้งสิ้น

คะแนนที่ได้
4.00

แปลผล
ดี

2.91
2.41
1.21
2.63

น้อย
น้อย
น้อยมาก
น้อย

2.5.4 สรุปภาพรวมข้อมูลระดับความสาเร็จเฉพาะโครงการที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ เมื่อเทียบ
ระหว่างผลงานกับเป้าหมายโครงการของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ไปสู่การปฏิบัติ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
๑.
๒.
๓.
๔.

ยุทธศาสตร์
การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและ
ทั่วถึง
การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ
รวมทั้งสิ้น

คะแนนที่ได้
5.00

แปลผล
ดีมาก

4.88
5.00
5.00
4.97

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี

๑๒๑
2.5.5 สรุ ปภาพรวมข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้รั บบริการ
เทศบาลนครนครราชสีมา (เป็นผลประเมินเฉพาะการให้บริการ ณ เทศบาลนครนครราชสีมา และโครงการที่ดาเนินการ
แล้วเสร็จเท่านั้น)
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
๑. ความพึงพอใจของผู้ที่เข้ารับบริการของ
เทศบาลนครนครราชสีมา
๒. ความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการ
ก่อสร้าง ปรับปรุง และเพิ่มเติมสิ่งก่อสร้าง
๓. ความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการ
ก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมถนน
๔. ความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการ
โครงการ (กรณีของโครงการที่ไม่ใช่การ
ก่อสร้าง/ซ่อมแซม สิ่งปลูกสร้างและถนน)

๑18

4.49

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.66

63

4.38

0.58

ดี

59

4.90

๐.25

ดี

๑๓6

3.90

0.51

ปานกลาง

จานวนผู้ตอบ ค่าเฉลี่ย
แบบสอบถาม (n) (M)

แปลผล
ดี

๑๒๒

ภาคผนวก ก.
คาสั่งเทศบาลนครนครราชสีมา

๑๒๓

๑๒๔

๑๒๕

๑๒๖

๑๒๗

ภาคผนวก ข.
แบบสารวจความพึงพอใจของประชาชน

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เทศบาลนครนครราชสีมา

Q-002-1

แบบสอบถามนี้ มีจุ ดมุ่งหมายเพื่อ ศึ กษาความพึง พอใจของประชาชนที่มารั บบริก าร ของ
เทศบาลนครนครราชสีมา การตอบแบบสอบถาม ขอความกรุณาให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ ข้อมูลทุกข้อมีผล
และความสาคัญต่อการทางาน และนามาปรับปรุงระบบการทางาน กระบวนการทางาน และประเมินผลการ
ทางาน เพื่อการปรับปรุงการทางานในครั้งต่อไป ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ จะไม่มีผลกระทบต่อ
ท่านแต่อย่างใด โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น ๓ ตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตอนที่ ๓ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงใน และเติมข้อมูลลงในช่องว่างให้ตรงกับความเป็นจริง
งานบริการของเทศบาลที่ท่านมาขอใช้บริการ
๑) ………….......................................................…
๒) …………......................................................…
๑. เพศ
๑) ชาย
๒) หญิง
๒. อายุ
๑) ต่ากว่า ๒๐ ปี
๔) ๔๑ – ๕๐ ปี

๒) ๒๐ – ๓๐ ปี
๕) ๕๑ ปีขึ้นไป

๓) ๓๑ – ๔๐ ปี

๓. ระดับดับการศึกษา
๑) ต่ากว่าประถมศึกษา
๒) ประถมศึกษา
๔) มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ๕) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
๗) สูงกว่าปริญญาตรี โปรดระบุ …………....................…

๓) มัธยมศึกษาตอนต้น
๖) ปริญญาตรี

๑๒๘
๔. อาชีพหลัก
๑) รับราชการ
๔) ค้าขาย/ประกอบธุรกิจ

๕. รายได้ต่อเดือน (โดยประมาณ)
๑) ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท
๔) ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท

๒) พนักงานองค์กรของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ
๕) เกษตรกร

๓) รับจ้าง

๖) อื่นๆ โปรดระบุ ………............…

๒) ๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท

๓) ๑๐,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท

๕) ๓๐,๐๐๑ – ๕๐,๐๐๐ บาท

๖) มากกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท

๖. ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
๑) ไม่ได้อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
๒) น้อยกว่า ๑ ปี
๓) ตั้งแต่ ๑-๓ ปี
๔) ตั้งแต่ ๔-๕ ปี
๕) มากกว่า ๕ ปีขึ้นไป
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
๑. กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
๑.๑ เข้าถึงบริการได้งา่ ยไม่ยุ่งยากซับซ้อน
๑.๒ การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
กระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ
ชัดเจน เข้าใจง่าย
๑.๓ การให้บริการสะดวกรวดเร็ว
๑.๔ การให้บริการเป็นไปตามลาดับก่อนหลัง ไม่เลือกปฏิบัติ
๒. เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ
๒.๑ บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อยและ
เป็นกันเอง
๒.๒ เอาใจใส่และกระตือรือร้นในการ
ให้บริการ

มากที่สุด
(๕)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย
(๔)
(๓)
(๒)

น้อยที่สุด
(๑)

๑๒๙

กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ

มากที่สุด
(๕)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย
(๔)
(๓)
(๒)

น้อยที่สุด
(๑)

๒.๓ รับฟังปัญหาและข้อซักถามอย่างเต็มใจ
๒.๔ มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ
ตอบคาถาม
๓. สิ่งอานวยความสะดวก
๓.๑ จุดให้บริการมีความเพียงพอต่อการ
ให้บริการ
๓.๒ ความทันสมัยของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ
ให้บริการ
๓.๓ การเปิดรับฟังความคิดเห็น ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ กล่องรับ
ความคิดเห็น ฯลฯ
๔. ความพึงพอใจในภาพรวม
๔.๑ ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการ
ดาเนินงานของเทศบาลฯ ในทุก ๆ ด้าน
ตอนที่ ๓ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ
๑. สิ่งที่ทาให้ท่านพึงพอใจ
……………………………………………………………………………………………………………...................................…………
…......................................................................................................................................................................
๒. สิ่งที่ทาให้ท่านไม่พึงพอใจ
……………………………………………………………………………………………………………...................................…………
……........................................................................................................................... ........................................
๓. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ
……………………………………………………………………………………………………………...................................…………
……........................................................................................................................... ........................................
****ขอขอบคุณอย่างสูง****

130

ภาคผนวก ค.
1. จำนวนโครงกำรตำมแผนพัฒนำเทศบำลนครนครรำชสีมำ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ที่ดาเนินการแล้วเสร็จ (จานวน 36 โครงการ)
ลาดับ ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
ที่
ที่
1
1
กองวิชำกำรฯ

แผนงาน

แนวทางการพัฒนาที่

บริหำรงำนทั่วไป 1.1 พัฒนำคุณภำพ
และนวัตกรรมกำร
ให้บริกำร
บริหำรงำนทั่วไป 1.3 บริหำรจัดกำรโดย
ยึดหลักธรรมมำภิบำล

โครงการ
ประเมินผลแผนพัฒนำ
เทศบำลนครนครรำชสีมำ

2

1

กองวิชำกำรฯ

จัดทำแผนพัฒนำเทศบำลนคร
นครรำชสีมำ

3

1

สำนัก
ปลัดเทศบำล

4

1

สำนัก
ปลัดเทศบำล

5

1

สำนักกำร
สำธำรณสุขฯ

เคหะและชุมชน

1.5 พัฒนำอำคำร
สถำนที่ เครื่องมือ
เครื่องใช้ เทคโนโลยี
และระบบฐำนข้อมูลใน
กำรให้บริกำร

จัดทำระบบข้อมูลพิกัดทำง
ภูมิศำสตร์ด้วยสัญญำณ
ดำวเทียม ในกำรปฏิบัติงำน
ของรถเก็บขนขยะมูลฝอย
งำนรักษำควำมสะอำด เขต 3
เทศบำลนครนครรำชสีมำ

6

1

สำนักกำร
สำธำรณสุขฯ

เคหะและชุมชน

1.5 พัฒนำอำคำร
สถำนที่ เครื่องมือ
เครื่องใช้ เทคโนโลยี
และระบบฐำนข้อมูลใน
กำรให้บริกำร

จัดทำระบบข้อมูลพิกัดทำง
ภูมิศำสตร์ด้วยสัญญำณ
ดำวเทียม ในกำรปฏิบัติงำน
ของรถเก็บขนขยะมูลฝอย
งำนรักษำควำมสะอำด เขต 4
เทศบำลนครนครรำชสีมำ

บริหำรงำนทั่วไป 1.3 บริหำรจัดกำรโดย เลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำล
ยึดหลักธรรมมำภิบำล และผูบ้ ริหำรเทศบำลนคร
นครรำชสีมำ (แก้ไขแผนครั้งที่
8)
กำรรักษำควำม 1.2 สร้ำงเครือข่ำย
รณรงค์ลดอุบัติภัยทำงถนน
สงบภำยใน
กำรพัฒนำที่มี
ช่วงเทศกำลประจำปี
มำตรฐำนเป็นที่ยอมรับ
โดยกำรบูรณำกำรกับ
ทุกภำคส่วน
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ลาดับ ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
ที่
ที่
7
1
สำนักกำร
สำธำรณสุขฯ

แผนงาน

แนวทางการพัฒนาที่

โครงการ

เคหะและชุมชน

1.5 พัฒนำอำคำร
สถำนที่ เครื่องมือ
เครื่องใช้ เทคโนโลยี
และระบบฐำนข้อมูลใน
กำรให้บริกำร

จัดทำระบบข้อมูลพิกัดทำง
ภูมิศำสตร์ด้วยสัญญำณ
ดำวเทียม ในกำรปฏิบัติงำน
ของรถเก็บขนขยะมูลฝอย
งำนรักษำควำมสะอำด เขต 1
เทศบำลนครนครรำชสีมำ

2.2 ยกระดับคุณภำพ
ชีวิตและควำมมั่นคง
ปลอดภัยของ
ประชำชน
2.2 ยกระดับคุณภำพ
ชีวิตและควำมมั่นคง
ปลอดภัยของ
ประชำชน
2.2 ยกระดับคุณภำพ
ชีวิตและควำมมั่นคง
ปลอดภัยของ
ประชำชน
2.2 ยกระดับคุณภำพ
ชีวิตและควำมมั่นคง
ปลอดภัยของ
ประชำชน
2.2 ยกระดับคุณภำพ
ชีวิตและควำมมั่นคง
ปลอดภัยของ
ประชำชน

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

8

2

กองสวัสดิกำร
สังคม

งบกลำง

9

2

กองสวัสดิกำร
สังคม

งบกลำง

10

2

กองสวัสดิกำร
สังคม

งบกลำง

11

2

กองสวัสดิกำร
สังคม

สร้ำงควำม
เข้มแข็งของ
ชุมชน

12

2

สำนัก
กำรศึกษำ

กำรศึกษำ

13

2

สำนัก
กำรศึกษำ

กำรศึกษำ

สนับสนุนกำรเสริมสร้ำง
สวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่ผู้
พิกำรหรือทุพลภำพ
สร้ำงหลักประกันด้ำนรำย
ได้แก่ผู้สูงอำยุ

ช่วยเหลือประชำชนที่ได้รบั
ควำมเดือดร้อนจำกสำธำรณ
ภัย
อุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวัน
ให้แก่สถำนศึกษำที่ถ่ำยโอน
ภำรกิจ

2.4 เสริมสร้ำง
พัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำร
รำกฐำนกำรเรียนรู้และ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัด
แบบอย่ำงควำมดีงำม เทศบำลนครนครรำชสีมำ
ในสังคม
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ลาดับ ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
ที่
ที่
14
2
สำนัก
กำรศึกษำ

แผนงาน

แนวทางการพัฒนาที่

กำรศึกษำ

2.4 เสริมสร้ำง
รำกฐำนกำรเรียนรู้และ
แบบอย่ำงควำมดีงำม
ในสังคม

โครงการ
พัฒนำบุคลำกรครูโรงเรียน
เทศบำล 1 (บูรพำวิทยำกร)
เพื่อเตรียมควำมพร้อม
นักเรียนเข้ำสู่มหำวิทยำลัย
(Pre University)

15

2

สำนัก
กำรศึกษำ

กำรศึกษำ

2.4 เสริมสร้ำง
หลักสูตรคู่ขนำน
รำกฐำนกำรเรียนรู้และ
แบบอย่ำงควำมดีงำม
ในสังคม

16

2

สำนัก
กำรศึกษำ

กำรศึกษำ

2.4 เสริมสร้ำง
ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน
รำกฐำนกำรเรียนรู้และ ภำษำต่ำงประเทศ
แบบอย่ำงควำมดีงำม
ในสังคม

17

2

สำนัก
กำรศึกษำ

กำรศึกษำ

2.4 เสริมสร้ำง
ห้องเรียนสองภำษำ
รำกฐำนกำรเรียนรู้และ
แบบอย่ำงควำมดีงำม
ในสังคม

18

2

สำนัก
กำรศึกษำ

กำรศึกษำ

2.4 เสริมสร้ำง
สนับสนุนค่ำใช้จำ่ ยกำรบริหำร
รำกฐำนกำรเรียนรู้และ สถำนศึกษำ
แบบอย่ำงควำมดีงำม
ในสังคม

19

2

สำนักกำร
สำธำรณสุขฯ

สำธำรณสุข

2.1 เสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชนและ
ควำมภำคภูมิใจในวิถี
ชีวิตท้องถิ่น

ดำเนินงำนตำมแนวทำง
พระรำชดำริด้ำนสำธำรณสุข
ชุมชนในเขตเทศบำลนคร
นครรำชสีมำ

133
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หน่วยงาน
ที่
ที่
20
2
สำนักกำร
สำธำรณสุขฯ

แผนงาน

แนวทางการพัฒนาที่

โครงการ

สำธำรณสุข

2.2 ยกระดับคุณภำพ
ชีวิตและควำมมั่นคง
ปลอดภัยของ
ประชำชน

สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ ตำมโครงกำร
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จำกโรคพิษสุนัขบ้ำตำมพระ
ปณิธำนศำสตรำจำรย์ พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง พล
อำกำศเอกหญิง สมเด็จพระ
เจ้ำน้องนำงเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำ
ภรณวลัยลักษณ์อัครรำชกุมำรี
กรมพระศรีสวำงควัฒนวร
ขัตติยรำชนำรี (เปลี่ยนแปลง
แผนครั้งที่ 1)

21

2

สำนักกำร
สำธำรณสุขฯ

สำธำรณสุข

2.2 ยกระดับคุณภำพ
ชีวิตและควำมมั่นคง
ปลอดภัยของ
ประชำชน

กำรป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อเขตเทศบำลนคร
นครรำชสีมำ โดยกำรบูรณำ
กำรและกำรมีส่วนร่วมจำก
ภำคีเครือข่ำย

22

2

สำนักกำร
สำธำรณสุขฯ

สำธำรณสุข

2.2 ยกระดับคุณภำพ
ชีวิตและควำมมั่นคง
ปลอดภัยของ
ประชำชน

23

2

สำนักกำร
สำธำรณสุขฯ

สำธำรณสุข

24

2

สำนักกำรช่ำง

เคหะและชุมชน

2.2 ยกระดับคุณภำพ
ชีวิตและควำมมั่นคง
ปลอดภัยของ
ประชำชน
2.2 ยกระดับคุณภำพ
ชีวิตและควำมมั่นคง
ปลอดภัยของ
ประชำชน

สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระ
ปณิธำนศำสตรำจำรย์ พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง พล
อำกำศเอกหญิง สมเด็จพระ
เจ้ำน้องนำงเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำ
ภรณวลัยลักษณ์อัครรำชกุมำรี
กรมพระศรีสวำงควัฒนวร
ขัตติยรำชนำรี (เปลี่ยนแปลง
แผนครั้งที่ 1)
บริหำรและพัฒนำกองทุน
หลักประกันสุขภำพ เทศบำล
นครนครรำชสีมำ
อุดหนุนสำนักงำนสวนน้ำบุ่ง
ตำหลั่วเฉลิมพระเกียรติ
รัชกำลที่ 9 กองทัพภำคที่ 2
ในกำรชำระค่ำกระแสไฟฟ้ำ
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ลาดับ ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
ที่
ที่
25
3
สำนักกำร
สำธำรณสุขฯ

แผนงาน

แนวทางการพัฒนาที่

โครงการ

กำรรักษำควำม
สงบภำยใน

3.3 พัฒนำกำรบริหำร เฝ้ำระวังคุณภำพอำกำศและ
จัดกำรคุณภำพ
เสียง
สิ่งแวดล้อมด้วยกำรบูร
ณำกำรจำกทุกภำค
ส่วน

26

3

สำนักกำร
สำธำรณสุขฯ

เคหะและชุมชน

3.3 พัฒนำกำรบริหำร จัดกำรมูลฝอยติดเชื้อ
จัดกำรคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมด้วยกำรบูร
ณำกำรจำกทุกภำค
ส่วน

27

3

สำนักกำร
สำธำรณสุขฯ

เคหะและชุมชน

3.3 พัฒนำกำรบริหำร ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมตำม
จัดกำรคุณภำพ
แนวทำง กำรจัดกำรขยะเหลือ
สิ่งแวดล้อมด้วยกำรบูร ศูนย์ (Zero Waste)
ณำกำรจำกทุกภำค
ส่วน

28

3

สำนักกำรช่ำง

เคหะและชุมชน

3.1 ส่งเสริมกำร
ก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำถนน
ดำรงชีวิตที่เป็นมิตรต่อ มิตรภำพ ซอย 8 (ซอยหลังวัด
สิ่งแวดล้อม และกำร เลียบ)
เตรียมควำมพร้อม
รับมือต่อสำธำรณภัย

29

3

สำนักกำรช่ำง

เคหะและชุมชน

3.1 ส่งเสริมกำร
เปลี่ยนหลังคำ (แผ่นเหล็กรีด
ดำรงชีวิตที่เป็นมิตรต่อ ลอน) อำคำรคัดแยกขยะมูล
สิ่งแวดล้อม และกำร ฝอย (แก้ไขแผนครั้งที่ 8)
เตรียมควำมพร้อม
รับมือต่อสำธำรณภัย

30

3

สำนักกำรช่ำง

เคหะและชุมชน

3.4 เพิ่มศักยภำพใน
กำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม

บริหำรจัดกำรเดินระบบและ
ดูแลระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และ
กระแสไฟฟ้ำจำกขยะมูลฝอย

31

3

สำนักกำรช่ำง

เคหะและชุมชน

3.4 เพิ่มศักยภำพใน
กำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม

จ้ำงเหมำบริกำรขนย้ำยขยะ
มูลฝอยในบ่อฝังกลบมูลฝอย
ชั่วครำวไปกำจัดยังสถำนที่อื่น
(เพิ่มแผน 5)
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หน่วยงาน
ที่
ที่
32
4
สำนัก
ปลัดเทศบำล

แผนงาน

แนวทางการพัฒนาที่

โครงการ

งบกลำง

4.4 พัฒนำผังเมือง
และโครงสร้ำงพื้นฐำน
ให้พร้อมรับกำรเติบโต
ของเมือง

ปรับปรุงติดตั้งเครื่องหมำย
จรำจร

4.3 ส่งเสริมกำร
กระตุ้นเศรษฐกิจและ
กำรท่องเที่ยว

งำนวันฉลองชัยชนะ
ท้ำวสุรนำรี

33

4

สำนัก
กำรศึกษำ

กำรศำสนำ
วัฒนธรรม และ
นันทนำกำร

34

4

สำนักกำรช่ำง

อุตสำหกรรมและ 4.4 พัฒนำผังเมือง
กำรโยธำ
และโครงสร้ำงพื้นฐำน
ให้พร้อมรับกำรเติบโต
ของเมือง

ปรับปรุงผิวจรำจร ค.ส.ล.ถนน
มิตรภำพ ซอย 8/7 (ข้ำง
บ้ำนเลขที่ 111) (แผน
เพิ่มเติม 2)

35

4

สำนักกำรช่ำง

อุตสำหกรรมและ 4.4 พัฒนำผังเมือง
กำรโยธำ
และโครงสร้ำงพื้นฐำน
ให้พร้อมรับกำรเติบโต
ของเมือง

ปรับปรุงผิวจรำจร ค.ส.ล.ถนน
มิตรภำพ 20 (หน้ำวัดป่ำจิตต
สำมัคคี) (แผนเพิ่มเติม 2)

36

4

สำนักกำร
ประปำ

กำรพำณิชย์

กำรวำงท่อเมนประปำถนน
สุรนำรีด้ำนทิศใต้ (แผน
เพิ่มเติม 2)

4.4 พัฒนำผังเมือง
และโครงสร้ำงพื้นฐำน
ให้พร้อมรับกำรเติบโต
ของเมือง

2. จ ำนวนโครงกำรตำมแผนพัฒ นำเทศบำลนครนครรำชสี มำ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่อยู่ร ะหว่า ง
ดาเนินการ (จานวน 29 โครงการ)
ลาดับ ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
ที่
ที่
1
1
สำนัก
ปลัดเทศบำล
2

1

สำนัก
ปลัดเทศบำล

แผนงาน

แนวทางการพัฒนาที่

โครงการ

บริหำรงำนทั่วไป 1.1 พัฒนำคุณภำพ
และนวัตกรรมกำร
ให้บริกำร

ประเมินควำมพึงพอใจของผู้
มำใช้บริกำรของเทศบำลนคร
นครรำชสีมำ

งบกลำง

ปรับปรุงติดตั้งเครื่องหมำย
จรำจร

4.4 พัฒนำผังเมือง
และโครงสร้ำงพื้นฐำน
ให้พร้อมรับกำรเติบโต
ของเมือง
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หน่วยงาน
ที่
ที่
3
1
สำนักกำร
ประปำ

แผนงาน

แนวทางการพัฒนาที่

โครงการ

กำรพำณิชย์

1.5 พัฒนำอำคำร
พัฒนำระบบจัดเก็บรำยได้ค่ำ
สถำนที่ เครื่องมือ
น้ำประปำ (แผนเพิ่มเติม 2)
เครื่องใช้ เทคโนโลยี
และระบบฐำนข้อมูลใน
กำรให้บริกำร

4

1

สำนักกำร
ประปำ

กำรพำณิชย์

1.5 พัฒนำอำคำร
บำรุงรักษำและซ่อมแซม
สถำนที่ เครื่องมือ
เครือ่ งจักรอุปกรณ์ ระบบผลิต
เครื่องใช้ เทคโนโลยี
และสูบจ่ำยน้ำประปำ
และระบบฐำนข้อมูลใน
กำรให้บริกำร

5

2

กองสวัสดิกำร
สังคม

สร้ำงควำม
เข้มแข็งของ
ชุมชน

2.3 ปลูกจิตสำนึก
สำธำรณะและส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำสังคม

ประชุมสัมมนำผู้นำชุมชนใน
เขตเทศบำลนครนครรำชสีมำ

6

2

สำนัก
กำรศึกษำ

กำรศึกษำ

อำหำรสำหรับโรงเรียนกีฬำ
เทศบำลนครนครรำชสีมำ
(อนุสรณ์ 70 ปี เทศบำล)

7

2

สำนัก
กำรศึกษำ

กำรศึกษำ

2.2 ยกระดับคุณภำพ
ชีวิตและควำมมั่นคง
ปลอดภัยของ
ประชำชน
2.4 เสริมสร้ำง
รำกฐำนกำรเรียนรู้และ
แบบอย่ำงควำมดีงำม
ในสังคม

8

2

สำนัก
กำรศึกษำ

กำรศึกษำ

2.4 เสริมสร้ำง
รำกฐำนกำรเรียนรู้และ
แบบอย่ำงควำมดีงำม
ในสังคม

ส่งเสริมกิจกรรมรักกำรอ่ำนใน
สถำนศึกษำ โรงเรียนสังกัด
เทศบำลนครนครรำชสีมำ
(แก้ไขแผน ครั้งที่ 2)

พัฒนำวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง
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หน่วยงาน
ที่
ที่
9
2
สำนัก
กำรศึกษำ

แผนงาน

แนวทางการพัฒนาที่

โครงการ

กำรศึกษำ

2.4 เสริมสร้ำง
รำกฐำนกำรเรียนรู้และ
แบบอย่ำงควำมดีงำม
ในสังคม

ส่งเสริมกำรจัดกำร
กระบวนกำรเรียนกำรสอน
กำรบริหำร ตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง
(สถำนศึกษำพอเพียง)

2.4 เสริมสร้ำง
รำกฐำนกำรเรียนรู้และ
แบบอย่ำงควำมดีงำม
ในสังคม
2.4 เสริมสร้ำง
รำกฐำนกำรเรียนรู้และ
แบบอย่ำงควำมดีงำม
ในสังคม

ปรับปรุงอำคำรเรียน 1
โรงเรียนเทศบำล 3 (ยมรำช
สำมัคคี) (แผนเพิ่มเติม 2)

10

2

สำนัก
กำรศึกษำ

กำรศึกษำ

11

2

สำนัก
กำรศึกษำ

กำรศึกษำ

12

2

สำนัก
กำรศึกษำ

กำรศึกษำ

2.4 เสริมสร้ำง
รำกฐำนกำรเรียนรู้และ
แบบอย่ำงควำมดีงำม
ในสังคม

ก่อสร้ำงอำคำรซักล้ำงโรงเรียน
กีฬำเทศบำลนครนครรำชสีมำ
(อนุสรณ์ 70 ปี เทศบำล)
(แผนเพิ่มเติม 2)

13

2

สำนัก
กำรศึกษำ

กำรศึกษำ

2.4 เสริมสร้ำง
รำกฐำนกำรเรียนรู้และ
แบบอย่ำงควำมดีงำม
ในสังคม

ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน
และอำคำรประกอบโรงเรียน
สังกัดเทศบำลนคร
นครรำชสีมำ

14

2

สำนักกำร
สำธำรณสุขฯ

สำธำรณสุข

กองทุนหลักประกันสุขภำพ
เทศบำลนครนครรำชสีมำ

15

3

สำนักกำรช่ำง

เคหะและชุมชน

2.2 ยกระดับคุณภำพ
ชีวิตและควำมมั่นคง
ปลอดภัยของ
ประชำชน
3.1 ส่งเสริมกำร
ดำรงชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และกำร
เตรียมควำมพร้อม
รับมือต่อสำธำรณภัย

ปรับปรุงอำคำรเรียน 1
โรงเรียนกีฬำเทศบำลนคร
นครรำชสีมำ (อนุสรณ์ 70 ปี)
(แผนเพิ่มเติม 2)
(เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2)

ก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำบ้ำน
เกำะ ซอย 19 (แผนเพิ่มเติม
2)
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ลาดับ ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
ที่
ที่
16
3
สำนักกำรช่ำง

แผนงาน

แนวทางการพัฒนาที่

โครงการ

เคหะและชุมชน

3.1 ส่งเสริมกำร
ก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำซอย
ดำรงชีวิตที่เป็นมิตรต่อ หลังบ้ำนพักรถไฟถึงหนองหัว
สิ่งแวดล้อม และกำร ลำว (แผนเพิ่มเติม 2)
เตรียมควำมพร้อม
รับมือต่อสำธำรณภัย

17

3

สำนักกำรช่ำง

เคหะและชุมชน

3.1 ส่งเสริมกำร
ก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำถนน
ดำรงชีวิตที่เป็นมิตรต่อ มิตรภำพซอย 4 แยกซ้ำยมือ
สิ่งแวดล้อม และกำร (ตะคองเก่ำเหนือ ซอย 5)
เตรียมควำมพร้อม
รับมือต่อสำธำรณภัย

18

3

สำนักกำรช่ำง

เคหะและชุมชน

3.1 ส่งเสริมกำร
ดำรงชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และกำร
เตรียมควำมพร้อม
รับมือต่อสำธำรณภัย

19

3

สำนักกำรช่ำง

เคหะและชุมชน

3.1 ส่งเสริมกำร
ก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำถนน
ดำรงชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สนำมกีฬำกลำง ซอย 5 (แผน
สิ่งแวดล้อม และกำร เพิม่ เติม 2)
เตรียมควำมพร้อม
รับมือต่อสำธำรณภัย

20

3

สำนักกำรช่ำง

เคหะและชุมชน

3.1 ส่งเสริมกำร
ปรับปรุงรำงระบำยน้ำในเขต
ดำรงชีวิตที่เป็นมิตรต่อ เทศบำลนครนครรำชสีมำ ช่วง
สิ่งแวดล้อม และกำร ที่ 5
เตรียมควำมพร้อม
รับมือต่อสำธำรณภัย

21

4

สำนักกำรช่ำง

อุตสำหกรรมและ 4.4 พัฒนำผังเมือง
กำรโยธำ
และโครงสร้ำงพื้นฐำน
ให้พร้อมรับกำรเติบโต
ของเมือง

ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล.ถนน
เบญจรงค์ (ซอยไปหัวทะเล 2)
(แผนเพิ่มเติม 2)

22

4

สำนักกำรช่ำง

อุตสำหกรรมและ 4.4 พัฒนำผังเมือง
กำรโยธำ
และโครงสร้ำงพื้นฐำน
ให้พร้อมรับกำรเติบโต
ของเมือง

ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล.ซอยลำปรุ
(ข้ำงบ้ำนเลขที่ 2300/1 โรง
ผลิตน้ำดื่ม) (แผนเพิ่มเติม 2)
(เปลี่ยนแปลงแผนครั้งที่ 2)

ก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำถนน
สืบศิริ ซอย 3/12 ถึงถนน
สืบศิริ ซอย 19 (แผนเพิ่มเติม
2)
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ลาดับ ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
ที่
ที่
23
4
สำนักกำรช่ำง

แผนงาน

แนวทางการพัฒนาที่

โครงการ

อุตสำหกรรมและ 4.4 พัฒนำผังเมือง
กำรโยธำ
และโครงสร้ำงพื้นฐำน
ให้พร้อมรับกำรเติบโต
ของเมือง

ปรับปรุงผิวจรำจร ค.ส.ล.ถนน
เพชรเยี่ยม ซอย 3 (แผน
เพิ่มเติม 2)
ปรับปรุงผิวจรำจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบำยน้ำถนนพิบูล
ละเอียด ซอย 12 (แยก
ขวำมือ ซอยที่ 1 หลัง
โรงพยำบำลค่ำยสุรนำรี) (แผน
เพิ่มเติม 2)
ปรับปรุงผิวจรำจร ค.ส.ล.ถนน
พิบูลละเอียด ซอย 12/4 ถึง
12/6 (แผนเพิ่มเติม 2)

24

4

สำนักกำรช่ำง

อุตสำหกรรมและ 4.4 พัฒนำผังเมือง
กำรโยธำ
และโครงสร้ำงพื้นฐำน
ให้พร้อมรับกำรเติบโต
ของเมือง

25

4

สำนักกำรช่ำง

อุตสำหกรรมและ 4.4 พัฒนำผังเมือง
กำรโยธำ
และโครงสร้ำงพื้นฐำน
ให้พร้อมรับกำรเติบโต
ของเมือง

26

4

สำนักกำรช่ำง

อุตสำหกรรมและ 4.4 พัฒนำผังเมือง
กำรโยธำ
และโครงสร้ำงพื้นฐำน
ให้พร้อมรับกำรเติบโต
ของเมือง

ปรับปรุงผิวจรำจร ค.ส.ล.
ตรอกกิ่งจันทร์ (แผนเพิ่มเติม
2)

27

4

สำนักกำร
ประปำ

กำรพำณิชย์

4.4 พัฒนำผังเมือง
และโครงสร้ำงพื้นฐำน
ให้พร้อมรับกำรเติบโต
ของเมือง

วำงท่อเมนประปำถนนโพธิ์
กลำงด้ำนทิศใต้ถนนโยธำด้ำน
ทิศตะวันตก (แผนเพิ่มเติม 2)

28

4

สำนักกำร
ประปำ

กำรพำณิชย์

4.4 พัฒนำผังเมือง
และโครงสร้ำงพื้นฐำน
ให้พร้อมรับกำรเติบโต
ของเมือง

เตรียมควำมพร้อมในกำรแก้ไข
ปัญหำภัยแล้ง

29

4

สำนักกำร
ประปำ

กำรพำณิชย์

4.4 พัฒนำผังเมือง
และโครงสร้ำงพื้นฐำน
ให้พร้อมรับกำรเติบโต
ของเมือง

วำงท่อเมนประปำถนนเบญจ
รงค์ ซอย 1-ท้ำวสุระ ซอย 2
(แผนเพิ่มเติม 2)
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ลาดับ ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
ที่
ที่
1
2
สำนัก
กำรศึกษำ

แผนงาน

แนวทางการพัฒนาที่

โครงการ

กำรศำสนำ
วัฒนธรรม และ
นันทนำกำร

2.2 ยกระดับคุณภำพ
ชีวิตและควำมมั่นคง
ปลอดภัยของ
ประชำชน
2.4 เสริมสร้ำง
รำกฐำนกำรเรียนรู้
และแบบอย่ำงควำมดี
งำมในสังคม

ดนตรี ศิลปะและกำรแสดง
เพื่อประชำชน

2.2 ยกระดับคุณภำพ
ชีวิตและควำมมั่นคง
ปลอดภัยของ
ประชำชน
2.2 ยกระดับคุณภำพ
ชีวิตและควำมมั่นคง
ปลอดภัยของ
ประชำชน
3.1 ส่งเสริมกำร
ดำรงชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และ
กำรเตรียมควำมพร้อม
รับมือต่อสำธำรณภัย
4.3 ส่งเสริมกำร
กระตุ้นเศรษฐกิจและ
กำรท่องเที่ยว

แก้ไขปัญหำสัตว์จรจัดในเขต
เทศบำลนครนครรำชสีมำ

2

2

สำนัก
กำรศึกษำ

กำรศึกษำ

งำนอำชีพจำกท้องถิ่นสู่
ประชำคมอำเซียน

3

2

สำนักกำร
สำธำรณสุขฯ

สำธำรณสุข

4

2

สำนักกำร
สำธำรณสุขฯ

สำธำรณสุข

5

3

สำนักกำรช่ำง

เคหะและชุมชน

6

4

สำนัก
กำรศึกษำ

กำรศำสนำ
วัฒนธรรม และ
นันทนำกำร

7

4

สำนักกำรช่ำง

อุตสำหกรรมและ 4.4 พัฒนำผังเมือง
ปรับปรุงผิวจรำจร ค.ส.ล.
กำรโยธำ
และโครงสร้ำงพื้นฐำน พร้อมท่อระบำยน้ำถนนเซนต์
ให้พร้อมรับกำรเติบโต เมรี่ ซอย 2 (แผนเพิ่มเติม 2)
ของเมือง

ก่อสร้ำงอำคำรศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข 5 และสถำนี
ดับเพลิงย่อย (แผนเพิ่มเติม
2) (แก้ไขแผนครั้งที่ 8)
ก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำ
ชุมชนกำรเคหะ (ระยะที่ 1)
(แผนเพิ่มเติม 2)
งำนแห่เทียนพรรษำ
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ลาดับ ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
ที่
ที่
8
4
สำนักกำรช่ำง

แผนงาน

แนวทางการพัฒนาที่

โครงการ

อุตสำหกรรมและ 4.4 พัฒนำผังเมือง
กำรโยธำ
และโครงสร้ำงพื้นฐำน
ให้พร้อมรับกำรเติบโต
ของเมือง

ปรับปรุงผิวจรำจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบำยน้ำถนน
บุรินทร์-ตรอกวัดม่วง (แผน
เพิ่มเติม 2)

9

4

สำนักกำรช่ำง

อุตสำหกรรมและ 4.4 พัฒนำผังเมือง
กำรโยธำ
และโครงสร้ำงพื้นฐำน
ให้พร้อมรับกำรเติบโต
ของเมือง

ปรับปรุงผิวจรำจร ค.ส.ล.
พร้อมรำงระบำยน้ำถนน
มหำชัย ซอย 2/2 (แผน
เพิ่มเติม 2)

10

4

สำนักกำรช่ำง

อุตสำหกรรมและ 4.4 พัฒนำผังเมือง
กำรโยธำ
และโครงสร้ำงพื้นฐำน
ให้พร้อมรับกำรเติบโต
ของเมือง

ปรับปรุงผิวจรำจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ซอยวัดม่วง (แผน
เพิ่มเติม 2) (เปลี่ยนแปลง
แผนครั้งที่ 2)

11

4

สำนักกำรช่ำง

ปรับปรุงผิวจรำจร ค.ส.ล.
ถนนท้ำวสุระ 25 (แผน
เพิ่มเติม 2)

12

4

สำนักกำรช่ำง

อุตสำหกรรมและ 4.4 พัฒนำผังเมือง
กำรโยธำ
และโครงสร้ำงพื้นฐำน
ให้พร้อมรับกำรเติบโต
ของเมือง
อุตสำหกรรมและ 4.4 พัฒนำผังเมือง
กำรโยธำ
และโครงสร้ำงพื้นฐำน
ให้พร้อมรับกำรเติบโต
ของเมือง

13

4

สำนักกำรช่ำง

อุตสำหกรรมและ 4.4 พัฒนำผังเมือง
กำรโยธำ
และโครงสร้ำงพื้นฐำน
ให้พร้อมรับกำรเติบโต
ของเมือง

ปรับปรุงผิวจรำจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบำยน้ำซอยทรำย
เงิน (โรงเรียนสมบูรณ์วิทยำนุ
กูล) (แผนเพิ่มเติม 2)

14

4

สำนักกำรช่ำง

อุตสำหกรรมและ 4.4 พัฒนำผังเมือง
กำรโยธำ
และโครงสร้ำงพื้นฐำน
ให้พร้อมรับกำรเติบโต
ของเมือง

ปรับปรุงผิวจรำจร ค.ส.ล.
พร้อมรำงระบำยน้ำถนน
มิตรภำพ ซอย 18 (แผน
เพิ่มเติม 2)

15

4

สำนักกำรช่ำง

อุตสำหกรรมและ 4.4 พัฒนำผังเมือง
ปรับปรุงผิวจรำจร ค.ส.ล.
กำรโยธำ
และโครงสร้ำงพื้นฐำน ถนนท้ำวสุระ ซอย 3 (แผน
ให้พร้อมรับกำรเติบโต เพิ่มเติม 2)
ของเมือง

ปรับปรุงผิวจรำจร ค.ส.ล.
ซอยทำงมอญ (มุขมนตรี-ทำง
รถไฟ) (แผนเพิ่มเติม 2)
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ลาดับ ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
ที่
ที่
16
4
สำนักกำรช่ำง

แผนงาน

แนวทางการพัฒนาที่

โครงการ

อุตสำหกรรมและ 4.4 พัฒนำผังเมือง
กำรโยธำ
และโครงสร้ำงพื้นฐำน
ให้พร้อมรับกำรเติบโต
ของเมือง

ปรับปรุงผิวจรำจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตถนนโพธิ์กลำง
(จำกถนนรำชดำเนิน - ห้ำ
แยกหัวรถไฟ) (แผนเพิ่มเติม
6)

17

4

สำนักกำรช่ำง

อุตสำหกรรมและ 4.4 พัฒนำผังเมือง
กำรโยธำ
และโครงสร้ำงพื้นฐำน
ให้พร้อมรับกำรเติบโต
ของเมือง

ปรับปรุงผิวจรำจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตถนนจอมสุรำงค์
ยำตร์ (จำกถนนรำชดำเนิน ห้ำแยกหัวรถไฟ) (แผน
เพิ่มเติม 6)

18

4

สำนักกำรช่ำง

อุตสำหกรรมและ 4.4 พัฒนำผังเมือง
กำรโยธำ
และโครงสร้ำงพื้นฐำน
ให้พร้อมรับกำรเติบโต
ของเมือง

ปรับปรุงผิวจรำจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตถนนสุรนำรี (จำก
ถนนรำชดำเนิน - ห้ำแยกหัว
รถไฟ) (แผนเพิ่มเติม 6)

4. จำนวนโครงกำรตำมแผนพัฒนำเทศบำลนครนครรำชสีมำ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ไม่ประสบความสาเร็จ
(ยกเลิก สาเหตุอื่น) (จานวน 7 โครงการ)
ลาดับ ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
ที่
ที่
1
1
กองวิชำกำรฯ

แผนงาน

แนวทางการพัฒนาที่

โครงการ

บริหำรงำนทั่วไป 1.5 พัฒนำอำคำร
สถำนที่ เครื่องมือ
เครื่องใช้ เทคโนโลยี
และระบบฐำนข้อมูล
ในกำรให้บริกำร

ปรับปรุงป้ำยประชำสัมพันธ์
ตะแกรงเหล็กเทศบำล (แก้ไข
แผนครั้งที่ 7 จำกปี 2563
เป็นปี 2564)
สำนสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น

2

2

กองสวัสดิกำร
สังคม

สังคมสงเครำะห์

3

3

สำนักกำรช่ำง

เคหะและชุมชน

2.2 ยกระดับคุณภำพ
ชีวิตและควำมมั่นคง
ปลอดภัยของ
ประชำชน
3.1 ส่งเสริมกำร
ดำรงชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และ
กำรเตรียมควำมพร้อม
รับมือต่อสำธำรณภัย

ก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำถนน
สืบศิริ ซอย 3/10 ถึงถนน
สืบศิริ ซอย 17 (แผน
เพิ่มเติม 2)
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ลาดับ ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
ที่
ที่
4
3
สำนักกำรช่ำง

แผนงาน

แนวทางการพัฒนาที่

โครงการ

เคหะและชุมชน

3.1 ส่งเสริมกำร
ก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำถนน
ดำรงชีวิตที่เป็นมิตร เดชอุดม ซอย 9 (แผน
ต่อสิ่งแวดล้อม และ เพิ่มเติม 2)
กำรเตรียมควำมพร้อม
รับมือต่อสำธำรณภัย
3.1 ส่งเสริมกำร
ปรับปรุงรำงระบำยน้ำในเขต
ดำรงชีวิตที่เป็นมิตร เทศบำลนครนครรำชสีมำ
ต่อสิ่งแวดล้อม และ ช่วงที่ 6
กำรเตรียมควำมพร้อม
รับมือต่อสำธำรณภัย

5

3

สำนักกำรช่ำง

เคหะและชุมชน

6

4

สำนักกำรช่ำง

อุตสำหกรรมและ 4.4 พัฒนำผังเมือง
กำรโยธำ
และโครงสร้ำงพื้นฐำน
ให้พร้อมรับกำรเติบโต
ของเมือง

ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อ
ระบำยน้ำซอยลำปรุ 2/2
(ข้ำงบ้ำนเลขที่ 482) (แผน
เพิ่มเติม 2)

7

4

สำนักกำรช่ำง

อุตสำหกรรมและ 4.4 พัฒนำผังเมือง
กำรโยธำ
และโครงสร้ำงพื้นฐำน
ให้พร้อมรับกำรเติบโต
ของเมือง

ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล.ถนนมุข
มนตรี แยกขวำมือสุดเขต
(ข้ำงบ้ำนเลขที่ 2568 ร้ำน
ขำยของชำ) (แผนเพิ่มเติม 2)

5. จ ำนวนโครงกำรตำมแผนพั ฒ นำเทศบำลนครนครรำชสี มำ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ไ ม่ป ระสบ
ความสาเร็จ (ยกเลิก สถานการณ์โควิด-๑๙) (16 โครงการ)
ลาดับ ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
ที่
ที่
1
1
กองวิชำกำรฯ

2

1

สำนัก
กำรศึกษำ

แผนงาน

แนวทางการพัฒนาที่

บริหำรงำนทั่วไป 1.4 พัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง
ให้ก้ำวทันกำร
เปลี่ยนแปลง
กำรศึกษำ

โครงการ
อบรมให้ควำมรู้ทำงกฎหมำย
แก่พนักงำนเทศบำลและ
ประชำชนในเขตเทศบำลนคร
นครรำชสีมำ

1.3 บริหำรจัดกำร
งำนวันเทศบำล
โดยยึดหลักธรรมมำภิ
บำล
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ลาดับ ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
ที่
ที่
3
1
กองสวัสดิกำร
สังคม

แผนงาน

แนวทางการพัฒนาที่

โครงการ

สังคมสงเครำะห์

1.2 สร้ำงเครือข่ำย
พัฒนำศักยภำพสตรี
กำรพัฒนำที่มี
มำตรฐำนเป็นที่
ยอมรับโดยกำรบูรณำ
กำรกับทุกภำคส่วน

สร้ำงควำม
เข้มแข็งของ
ชุมชน
กำรศำสนำ
วัฒนธรรม และ
นันทนำกำร

1.3 บริหำรจัดกำร
เทศบำลเคลื่อนที่
โดยยึดหลักธรรมมำภิ
บำล
2.1 เสริมสร้ำงควำม งำนวันมำฆบูชำ
เข้มแข็งของชุมชน
และควำมภำคภูมิใจ
ในวิถีชีวิตท้องถิ่น

4

1

กองสวัสดิกำร
สังคม

5

2

สำนัก
กำรศึกษำ

6

2

สำนัก
กำรศึกษำ

กำรศำสนำ
วัฒนธรรม และ
นันทนำกำร

2.1 เสริมสร้ำงควำม งำนวันวิสำขบูชำ
เข้มแข็งของชุมชน
และควำมภำคภูมิใจ
ในวิถีชีวิตท้องถิ่น

7

2

สำนัก
กำรศึกษำ

กำรศึกษำ

2.4 เสริมสร้ำง
ศิลปะร่วมสมัย
รำกฐำนกำรเรียนรู้
และแบบอย่ำงควำมดี
งำมในสังคม

8

2

สำนัก
กำรศึกษำ

กำรศึกษำ

2.4 เสริมสร้ำง
สร้ำงเสริมทักษะด้ำน ICT
รำกฐำนกำรเรียนรู้
และแบบอย่ำงควำมดี
งำมในสังคม

9

2

กองสวัสดิกำร
สังคม

สร้ำงควำม
เข้มแข็งของ
ชุมชน

2.1 เสริมสร้ำงควำม เวทีชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน
และควำมภำคภูมิใจ
ในวิถีชีวิตท้องถิ่น

10

2

กองสวัสดิกำร
สังคม

สร้ำงควำม
เข้มแข็งของ
ชุมชน

2.4 เสริมสร้ำง
พัฒนำชุมชนตำมแนวทำง
รำกฐำนกำรเรียนรู้
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
และแบบอย่ำงควำมดี
งำมในสังคม
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ลาดับ ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
ที่
ที่
11
2
กองสวัสดิกำร
สังคม

แผนงาน

แนวทางการพัฒนาที่

โครงการ

สร้ำงควำม
เข้มแข็งของ
ชุมชน

2.1 เสริมสร้ำงควำม แก้ไขปัญหำยำเสพติด
เข้มแข็งของชุมชน
และควำมภำคภูมิใจ
ในวิถีชีวิตท้องถิ่น
2.2 ยกระดับคุณภำพ
ชีวิตและควำมมั่นคง
ปลอดภัยของ
ประชำชน
2.2 ยกระดับคุณภำพ
ชีวิตและควำมมั่นคง
ปลอดภัยของ
ประชำชน
3.1 ส่งเสริมกำร
ดำรงชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และ
กำรเตรียมควำมพร้อม
รับมือต่อสำธำรณภัย

พัฒนำคุณภำพชีวิตและ
ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอำยุ

4.2 เสริมสร้ำงกำร
พัฒนำรำยได้และ
เศรษฐกิจชุมชน
4.3 ส่งเสริมกำร
กระตุ้นเศรษฐกิจและ
กำรท่องเที่ยว

ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ

12

2

กองสวัสดิกำร
สังคม

สังคมสงเครำะห์

13

2

กองสวัสดิกำร
สังคม

สังคมสงเครำะห์

14

3

สำนัก
ปลัดเทศบำล

กำรรักษำควำม
สงบภำยใน

15

4

กองสวัสดิกำร
สังคม

16

4

สำนัก
กำรศึกษำ

สร้ำงควำม
เข้มแข็งของ
ชุมชน
กำรศำสนำ
วัฒนธรรม และ
นันทนำกำร

ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและ
เยำวชนในเขตเทศบำลนคร
นครรำชสีมำ
ฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย

งำนวันขึ้นปีใหม่

