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เทศบาลนครนครราชสีมา ได้จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-

๒๕๖๕) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการบริหารและการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชนผู้ที่รับบริการในเขตพ้ืนที่ของเขตเทศบาลนครนครราชสีมาอย่างมากที่สุด โดยแผน
ดังกล่าวได้ด าเนินการมาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปีงบประมาณ ได้แก่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ 2564 ตามล าดับ ในรูปของโครงการ
ตามแผนการด าเนินงานรายปีที่เน้นการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้รับบริการ
เป็นส าคัญ และในการด าเนินการตามแผนในปีต่อไปมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่เทศบาลฯ จะต้องทราบข้อมูล
การด าเนินการตามแผนในช่วงที่ผ่านมา เพ่ือการทบทวนและการตัดสินใจเพ่ือการแก้ไขจุดอ่อน เสริมจุด
แข็ง ในการบริหารแผนงาน โครงการ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ที่ดีให้แก่ประชาชนที่พักอาศัยและรวมถึงผู้รับบริการจากเทศบาลนครนครราชสีมามากยิ่งขึ้น 

การประเมินผลในครั้งนี้ ได้ประเมินเพ่ือให้ได้ค าตอบส าคัญอย่างน้อยใน ๓ เรื่อง ได้แก่  
(๑) มีความก้าวหน้าในการน าแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ในรอบปีที่ผ่านมา ของแผนพัฒนาเทศบาล
นครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ไปสู่การปฏิบัติมากน้อยเพียงใด (๒) การรับรู้และการตอบรับใน
ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาในรอบสี่ปีแรกของแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เป็นอย่างไร และ (๓) ความส าเร็จของแผนงาน/โครงการ ตาม
แผนการด าเนินงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 และความส าเร็จในการ
ด าเนินการตามกิจกรรมโครงการในแผนการด าเนินงานของเทศบาลนครนครราชสีมา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นอย่างไร 

ทั้งนี้ เทศบาลนครนครราชสีมาจะได้น าข้อมูลผลการประเมินในแต่ละประเด็นดังที่ได้กล่าว
ไปแล้วข้างต้น ไปใช้ประกอบการพัฒนากระบวนงานและการวางแผนการด าเนินงานในช่วงหนึ่งปีที่เหลือ
ของแผนต่อไป และนอกเหนือจากนี้ เทศบาลนครนครราชสีมา ยังหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลที่ได้จากการ
ประเมินผลครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสื่อสารให้แก่ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลนคร
นครราชสีมา ได้รับทราบและเกิดความเข้าใจในความมุ่งมั่นและความพยายามของเทศบาลนคร
นครราชสีมา และมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมืออันดียิ่งดังเช่นที่ผ่านมาจากทุกภาคส่วน อันจะน าไปสู่คว าม
ร่วมพัฒนาและการขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้งเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ปรับปรุงโครงการส าหรับปีต่อไป อันเกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่ของ
เทศบาลนครนคราชสีมาต่อไป 

 

เทศบาลนครนครราชสีมา 

 



ข 

 

สารบัญ 
 

  หน้า 
   
ค าน า  ก 
สารบัญ 
สารบัญตาราง 

 
 

ข 
ง 

บทสรุปผู้บริหาร ซ 
   

ส่วนที่ ๑ บทน า ๑ 
 ๑. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมิน 

2 
1 
2 
2 
2 

ส่วนที ่๒ การติดตามและประเมินผล 3 
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 ๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ 28 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 
 วัตถุประสงค์ของการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
และแผนการด าเนินงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 มีจ านวน ๖ ข้อ ได้แก่ 
(๑) เพ่ือประเมินความก้าวหน้าในการน าแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ในรอบสามปีที่ผ่านมาของแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครราชสีมาไปสู่การปฏิบัติ (๒) เพ่ือประเมินความรับรู้และการตอบรับในผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาในรอบสามปีที่ผ่านมาของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา  
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) (๓) เพ่ือประเมินผลความส าเร็จของแผนงาน/โครงการ ตามแผนการด าเนินงานเทศบาล
นครนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๔) เพ่ือประเมินความต้องการ/ความจ าเป็นส าหรับการ
วางแผนและการด าเนินงานในระยะต่อไป (๕) เพ่ือวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การพัฒนา 
และแผนงานโครงการในภาพรวม และ (๖) เพ่ือให้ได้ข้อมูลส าหรับน าไปใช้ปรับปรุงการด าเนินงานของเทศบาล
นครนครราชสีมา ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยผลของการประเมิน 
ในวัตถุประสงค์ข้อ ๑ - ข้อ ๕ เป็นดังนี้ 
 

(๑) ความก้าวหน้าในการน าแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ในรอบสี่ปีที่ผ่านมาของ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาไปสู่การปฏิบัติ โดยผลการประเมินในสี่ปีแรกของแผน พบว่า อยู่ในเกณฑ์
ระดับดี และเม่ือพิจารณาเป็นรายปีงบประมาณ 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
ประสบปัญหาการแพร่ ระบาดของ เชื้ อ ไวรั ส โคโรนาสายพันธุ์ ใหม่  ( Covid-19)  และโครงการ 
ของเทศบาลนคนครราชสีมาในหลายโครงการได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจนต้องมีการชะลอ และ/หรือยกเลิก
ในหลายโครงการ  

และเมื่อพิจารณาความส าเร็จของโครงการในกรณีที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จในช่วงสี่ปีแรก 
ของแผน พบว่า โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จแทบทั้งหมดจะมีผลการด าเนินงานได้ใกล้เคียงกับเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้ โดยมีคะแนนประเมินในแต่ละยุทธศาสตร์และในแต่ละปีงบประมาณจะอยู่ในช่วง 4.80 – 5.00 
คะแนน 

(๒) ความรับรู้และการตอบรับในผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
ในรอบสี่ปีทีผ่่านมาของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  

 

โดยในส่วนของการรับรู้ในการมุ่งด าเนินการตามเป้าประสงค์หลักของแผน และตามกลยุทธ์  
ในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดได้มีความรับรู้ในสิ่งที่เทศบาลนครนครราชสีมา
ได้มุ่งด าเนินการ แตส่ าหรับการตอบรับในผลงานจากการด าเนินการให้บรรลุเป้าประสงค์หลักและกลยุทธ์ในแต่
ละยุทธศาสตร์ พบว่า จากจ านวน 5 เป้าประสงค์หลัก มีการตอบรับในผลการพัฒนาการลดลง อยู่ในเกณฑ์ 
ระดับปานกลาง จ านวน 4 เป้าประสงค์หลัก ได้แก่ เป้าประสงค์ที่ 1 มีความเชื่อมั่นต่อการจัดให้บริการของ
เทศบาลนครนครราชสีมา เป้าประสงค์ที่ 2 เข้าถึงแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ฯ เป้าประสงค์ที่ 3 
ครอบครัวมีความอบอุ่น และเป้าประสงค์ที่ 4 ปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมลดลง  และเป้าประสงค์ที่ 5 รายได้
ของครอบครัวเพ่ิมมากขึ้น มีการตอบรับในผลการพัฒนาการเท่าเดิม และอยู่ในเกณฑร์ะดับน้อย ซึ่งจากสถานการณ์
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ ใหม่  (Covid-1๙) ที่มีการระบาดรุนแรงอีกครั้งในระลอก 
ที่ 3 อีกทั้งการประกาศมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล และของจังหวัด ที่ส่งผลกระทบต่ออาชีพของประชาชน  
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ในพ้ืนที่เทศบาลนครนครราชสีมาเป็นอย่างมาก จึงอาจส่งผลต่อรายได้ระดับครัวเรือนที่ลดลงเป็นอย่างมาก 
และในส่วนของการตอบรับในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของแต่ละยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีผลการตอบ
รับในระดับปานกลางทั้ง 4 กลยุทธ์ และเมื่อน าไปเปรียบเทียบกับผลประเมินในปีที่ผ่านมา พบว่า มีระดับการ
ตอบรับที่ลดลงในทุกกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีผลการตอบรับในระดับน้อยมากทั้ง 4 กลยุทธ์ และเมื่อน าไป
เปรียบเทียบกับผลประเมินในปีที่ผ่านมา พบว่า มีระดับการตอบรับที่ลดลง ซึ่งมีข้อสังเกตว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covic-1๙) มากที่สุด ในหลาย
โครงการต้องมีการชะลอและ/หรือยกเลิก ดังนั้น จึงอาจมีผลกระทบต่อการตอบรับในปัจจุบันเป็นอย่างมาก 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีผลการตอบรับในระดับน้อยมาก ทั้ง 4 กลยุทธ์ และเมื่อน าไปเปรียบเทียบกับผลประเมินใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา พบว่า มีระดับการตอบรับที่ลดลงในทุกกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ที่ 4 มีผลการตอบรับ 
อยู่ในระดับน้อยมาก ทั้ง 2 กลยุทธ์ และเม่ือเปรียบเทียบกับผลประเมินในปีที่ผ่านมา พบว่า มีระดับการยอมรับ
ที่เท่าเดิมทั้งหมด ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจภาพรวมทั้งประเทศที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากปัญหาการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-1๙) 

 

(3) ความส าเร็จของแผนงาน/โครงการ ตามแผนการด าเนินงานเทศบาลนครนครราชสีมา 
เมื่อพิจารณาผลการประเมินผลความส าเร็จเฉพาะโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โดยเมื่อเปรียบเทียบผลงานของโครงการที่ด าเนินการได้กับเป้าหมายที่ก าหนด  พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 และยุทธศาสตร์ที่ 4 มีคะแนน เท่ากับ 5.00 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก โดยยุทธศาสตร์
ที่ 2 มีคะแนนเท่ากับ 4.88 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับดี เช่นกัน และเมื่อประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการที่แล้วเสร็จ พบว่า ความพึงพอใจในการรับบริการ ณ พ้ืนที่ตั้ง
ของส านักงานเทศบาลนครนครราชสีมา มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.49 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับดี 
ความพึงพอใจในโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง และเพ่ิมเติมสิ่งก่อสร้าง ที่แล้วเสร็จ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
เท่ากับ 4.38 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับดี ความพึงพอใจในโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมถนน ที่
แล้วเสร็จ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.90 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับดี และความพึงพอใจในโครงการอ่ืน 
ๆ ที่มิใช่สิ่งก่อสร้าง ปรับปรุง และเพ่ิมเติมสิ่งก่อสร้าง มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 3.90 คะแนน อยู่ใน
เกณฑ์ระดับปานกลาง 
 

(๔) ผลจากการประเมินทั้งในปีปัจจุบันและรวมทั้งการน าผลการประเมินในรอบสามปีที่ผ่านมา 
ร่วมประกอบในการวิเคราะห์ โดยได้พบข้อสังเกตต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 1) จากผลการประเมินที่ประชาชนผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียต่อการด าเนินการตามกลยุทธ์ และการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายตามแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา โดยพบว่าเป็นไปในทิศทางการตอบรับที่ลดลงในทุกด้านเมื่อเปรียบเทียบกับผลประเมินในปี  
ที่ผ่านมา อาจไม่สามารถน ามาสรุปได้ทั้งหมดว่าเป็นผลโดยตรงจากการด าเนินงานของเทศบาลนครนครราชสีมา 
โดยปัญหาที่ประชาชนก าลังประสบอยู่ในขณะนี้ คือ การได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
สายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในแทบทุกด้าน จึงอาจเป็นปัจจัยส าคัญมากส่วนหนึ่ง
ต่อการจ าแนกปัญหาแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับการด าเนินงานในขอบเขตหน้าที่ของเทศบาลนครนครราชสีมาที่จะ
สามารถด าเนินการได้ 2) โครงการต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงานของเทศบาลนครนครราชสีมา  
จากการประเมินและเก็บเป็นข้อมูลสถิติตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา พบว่า จะสามารถ
ด าเนินการได้ส าเร็จภายในปีงบประมาณนั้น ประมาณ ร้อยละ 40 – 50 ของจ านวนโครงการทั้งหมด และจะ
แล้วเสร็จสะสมถึงร้อยละ 80 ของจ านวนโครงการทั้งหมด (หรือได้ 5 คะแนน) จะต้องใช้เวลาด าเนินการ
ประมาณ 3 ปีงบประมาณ และ 3) จากการประเมินที่ผ่านมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 พบว่า 



ญ 
 

ในช่วงระหว่างด าเนินโครงการ การประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ต่อโครงการเป็นเรื่องที่ส าคัญเป็นอย่างมาก และบางข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้มีการ
สอบถามพบว่ายังมีข้อสงสัยและความเข้าใจในการท างานในพ้ืนที่ในบางเด็นอย่างไม่ถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตาม  
มีประเด็นที่น่าสนใจที่พบจากการประเมินผลที่ผ่านมาคือ เกือบทุกโครงการหากได้ด าเนินการแล้วเสร็จผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมักมีผลตอบรับในระดับมาก 

 

(๕) นอกจากนี้ ยังพบประเด็นที่น่าสนใจและอาจน ามาใช้ประกอบการบริหารแผนงาน
โครงการในช่วงต่อไป ได้แก่ 1) โครงการส่วนใหญ่ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มที่ และเกิดความล่าช้า 
เป็นอย่างมาก ดังนั้น ในการหาแนววิธีการด าเนินโครงการให้สอดคล้องกับข้อจ ากัดที่มีอยู่ในขณะนี้จึงเป็นเรื่อง
ส าคัญยิ่งที่ต้องมีการน ามาพิจารณา และรวมถึงมีการด าเนินการถอดบทเรียนร่วมกันของผู้รับผิดชอบโครงการ 
เพ่ือการเตรียมการในการก าหนดแนวทางการบริหารงานโครงการส าหรับแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ต่อไป 2) การรองรับการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาล  
ในช่วงเวลาต่อไปเป็นเรื่องส าคัญ โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพร่วมในการพัฒนาสังคม 
จะต้องเตรียมการและปรับวิธีการเพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการและสถานการณ์ให้มากที่สุด  3) ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการติดตามประเมินผลโครงการ เป็นระบบที่ส าคัญที่ควรเริ่มด าเนินการเพ่ือให้ได้ข้อมูล
สารสนเทศที่จะสามารถก ากับ ติดตาม และปรับปรุงโครงการ ส าหรับการตัดสินใจเพ่ือการบริหารโครงการได้ทัน
ต่อสถานการณ์มากยิ่งขึ้น และ 4) การก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ชัดเจนทั้งตัวชี้วัดผลงาน และตัวชี้วัดแผนการ
ด าเนินกิจกรรมโครงการเป็นเรื่องที่ส าคัญ เพราะจะสามารถแสดงให้เห็นได้ชัดเจนถึงผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียจะได้รับ สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามแผนที่ก าหนดในแต่ละช่วงเวลา เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน รวมทั้งการน าไปสู่
การสร้างเครื่องมือในการบริหารงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ต่อประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้สามารถรับรู้และเข้าใจการด าเนินงานของเทศบาลฯ ที่ก าลัง
ด าเนินการอยู่จนถึงสิ้นสุดโครงการได้อีกด้วย 



ส่วนที่ ๑  
บทน ำ 

 
๑. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ทั้ง 
เชิงปริมาณและคุณภาพ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกรอบวิธีการติดตามและประเมินผลที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ มีระเบียบวิธีการในการติดตามและประเมินผลที่ชัดเจน รวมทั้งมีเครื่องมือติดตามและ
ประเมินผลที่ถูกต้องมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงประเด็นการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารจัดการของคณะผู้บริหาร ที่สามารถแก้ไขปัญหาและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดีเหมาะสมอันเกิดจากการให้บริการที่ดีของเทศบาลนครนครราชสีมา 

การประเมินความรับรู้และการตอบรับในผลการด าเนินงาน ตามแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมาในรอบปี การประเมินความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนของการด าเนินงานตาม
กิจกรรมของเทศบาลนครนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ และประเมินผลความส าเร็จ 
ของแผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  

การติดตามและประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ  
ของโครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูก
ออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และ
ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า  
ในการด าเนินให้ลุล่วงค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานและ
เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่ว ยงาน 
กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้าม 

๒. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
๒.๑ เพ่ือทราบผลความส าเร็จของโครงการตามแผนการด าเนินงานเทศบาลนครนครราชสีมา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๒.๒ เพ่ือทราบความก้าวหน้าในการน าแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ ในรอบปีที่ผ่านมา  

ของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ไปสู่การปฏิบัติ 
๒.๓ เพ่ือทราบความรับรู้และการตอบรับในผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมาในรอบปีที่ผ่านมาของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
๒.๔ เพ่ือทราบความต้องการ/ความจ าเป็นส าหรับการวางแผนและการด าเนินงานในระยะต่อไป 
๒.๕ เพ่ือให้ได้ข้อมูลส าหรับน าไปใช้ปรับปรุงการด าเนินงานของเทศบาลนครนครราชสีมา  

ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 



๒ 

๒.๖ เพ่ือวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน/โครงการในภาพรวม 

๓. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
 ในการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา ผู้ประเมินได้น าแนวคิดหลักการในการวัด
ความคุ้มค่า และประสิทธิผลองค์กร มาใช้เป็นกรอบในการประเมินผล ซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้ประมาณการ
มาจาก แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถาบันพระปกเกล้า และส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ กพร. ที่ได้น าเสนอและเผยแพร่แนวคิดไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๓.๑ จัดท ารายละเอียดกรอบแนวทางวิธีการในการด าเนินงานและกรอบการประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ในรอบปีที่ผ่านมา ตามขอบเขตที่เทศบาลนคร
นครราชสีมาก าหนด 
 ๓.๒ ด าเนินการประเมินผลแผนงาน/โครงการ และยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแผนพัฒนาเทศบาล
นครนครราชสีมา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และการประเมินผลโครงการ ตามแผนการด าเนินงาน เทศบาลนคร
นครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ในเชิงปริมาณ (Quantitative) และในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) 
 

๔. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
 สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตาม
ประเมินผล คณะผู้ประเมินได้จัดท าเครื่องมือใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ดังนี้ 
 ๔.๑ กำรประเมินผลในเชิงปริมำณ  เชิงปริมาณ เป็นการวัดกระบวนการ และผลผลิตแผนงาน/
โครงการที่ก าหนดและด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
 ๔.๒ กำรประเมินผลในเชิงคุณภำพ  เชิงคุณภาพ เป็นการวัดผลลัพธ์ ความคิดเห็นและความ
คาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดให้บริการตามแผนงาน/โครงการ ของเทศบาลนคร
นครราชสีมา ที่ต้องด าเนินการวัดผลในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ดังนี้ 
 ๔.๓ กำรติดตำมประเมินผลรำยโครงกำร ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ หรือ 
คณะท างาน ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
๕.๑ เพ่ือทราบผลความส าเร็จของโครงการตามแผนการด าเนินงานเทศบาลนครนครราชสีมา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
5.2 เพ่ือทราบความก้าวหน้าในการน าแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ในรอบปีที่ผ่านมา  

ของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ไปสู่การปฏิบัติ 
5.3 เพ่ือทราบความรับรู้และการตอบรับในผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมาในรอบปีที่ผ่านมาของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 



ส่วนที่ ๒  
การติดตามและประเมนิผล 

 
๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
 1.1.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ๑.๑) วิสัยทัศน์  

 เทศบาลนครนครราชสีมา เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจดี สังคมดี มีความสุข 
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 มีแนวทางการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการ 
๒. จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  รวมทั้งสร้างแหล่งเรียนรู้   

ให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 
๓. ประชาชนในเขตเทศบาลมีความมั่นคงในการด ารงชีวิต และอยู่ร่วมกันอย่างมี

ความสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๔. ยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของเด็ก เยาวชน และประชาชนให้ได้มาตรฐาน เพ่ือให้

สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
๕. บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิต ส่งเสริม

ให้เกิดระบบนิเวศท่ีดี เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวรวมทั้งการจัดภูมิทัศน์เมือง เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
๖. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีการขยายตัว ส่งเสริมเศรษฐกิจของทุกภาคส่วน ให้มี

เสถียรภาพ   โดยใช้ศักยภาพด้านหัตถกรรม อุตสาหกรรม ทรัพยากรท้องถิ่น การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม  
และประเพณีท้องถิ่นเป็นฐานสร้างรายได้ รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานทั่วถึง  



๔ 
 

๗. อนุรักษ์และส่งเสริมทรัพยากร การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่เป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในระดับชาติ และนานาชาติ  

 ๑.๔) ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนที่สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้หรือกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของครัวเรือนที่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของครอบครัวที่อบอุ่น 
ตัวชี้วัด : ร้อยละท่ีลดลงของมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมที่เกินค่ามาตรฐาน 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของรายได้ต่อครัวเรือนที่สูงขึ้น 
ตัวชี้วัด : ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีเพื่อกระตุ้น

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
      ๑.๕) ค่าเป้าหมาย 

๑. ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีความเชื่อม่ันในการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล  
๒. ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้หรือกิจกรรมการเรียนรู้ 
๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนผ่านเกณฑ์ จปฐ.  
๔. ครัวเรือนร้อยละ ๑๐๐ มีความอบอุ่นในครอบครัว 
๕. มลพิษด้านสิ่งแวดล้อมที่เกินค่ามาตรฐานลดลงร้อยละ ๐.๔ 
๖. รายได้ต่อครัวเรือนสูงขึ้นร้อยละ ๐.๔ 
๗. ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๕ 
     ๑.๖) กลยุทธ์ 
     ๑.๖.๑) ยุทธศาสตร์การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุม
และท่ัวถึง 

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) พัฒนาอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยี และระบบ

ฐานข้อมูลในการให้บริการ 
          ๑.๖.๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพ 

แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์   
๑.๖.๒.๑) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตท้องถิ่น 
๑.๖.๒.๒) ยกระดับคุณภาพชีวิตและความม่ันคงปลอดภัยของประชาชน 
๑.๖.๒.๓) ปลูกจิตส านึกสาธารณะและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 
๑.๖.๒.๔) เสริมสร้างรากฐานการเรียนรู้และแบบอย่างความดีงามในสังคม 



๕ 
 

           ๑.๖.๓) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์  

๑.๖.๓.๑) ส่งเสริมการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการเตรียมความ
พร้อมรับมือต่อสาธารณภัย 

๑.๖.๓.๒) เร่งรัดปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบนิเวศน์ และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
๑.๖.๓.๓) พัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยการบูรณาการจาก

ทุกภาคส่วน 
๑.๖.๓.๔) เพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

          ๑.๖.๔) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ 
แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ 
๑.๖.๔.๑) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล 
๑.๖.๔.๒) เสริมสร้างการพัฒนารายได้และเศรษฐกิจชุมชน 
๑.๖.๔.๓) ส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
๑.๖.๔.๔) พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อมรับการเติบโตของเมือง 

   
 ๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑ การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและทั่วถึง 

โครงการ เทศบัญญัติ หน่วยงาน 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมการให้บริการ 

1 ประเมินความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการของเทศบาลนคร
นครราชสีมา 

50,000 ส านักปลัดฯ 

2 ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 200,000 กองวิชาการฯ 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 

3 เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาลนคร
นครราชสีมา 

10,000,000 ส านักปลัดฯ 

4 จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 600,000 กองวิชาการฯ 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 

5 พัฒนาบุคลากรของเทศบาล 2,000,000 ส านักปลัดฯ 
6 อบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่พนักงานเทศบาลและ

ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
150,000 กองวิชาการฯ 

7 พัฒนาบุคลากรด้านการจัดท าแผนและงบประมาณ 100,000 กองวิชาการฯ 
8 อบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของผู้ประสานงานฝ่าย

ข่าวเทศบาลนครนครราชสีมา 
300,000 กองวิชาการฯ 



๖ 
 

โครงการ เทศบัญญัติ หน่วยงาน 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 พัฒนาอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลใน
การให้บริการ 
9 ปรับปรุงข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ระบบแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ทน.นม. 
7,137,000 ส านักการคลัง 

 รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 20,537,000 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 สร้างเครือข่ายการพัฒนาที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยการบูรณาการกับทุก
ภาคส่วน 
10 รณรงค์ลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลประจ าปี 350,000 ส านักปลัดฯ 
11 รณรงค์พัฒนาเนื่องในวัน  อปพร. 25,000 ส านักปลัดฯ 
12 ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 100,000 ส านักปลัดฯ 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 
13 อบรมเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ผู้ประกอบการค้า 

หาบเร่ แผงลอย ในเขตเทศบาล 
400,000 ส านักปลัดฯ 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
14 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานของพนักงานดับเพลิง 500,000 ส านักปลัดฯ 
15 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเทศกิจและผู้ที่

เกี่ยวข้อง 
100,000 ส านักปลัดฯ 

16 ปรับปรุงระบบประปาบ้านพักพนักงานเทศบาลนคร
นครราชสีมา (แฟลตหมื่นไวย) 

310,000 ส านักปลัดฯ 

รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน 1,785,000 
 

แผนงานการศึกษา 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมการให้บริการ 

17 จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ 1,000,000 ส านักการศึกษา 
18 นิเทศและติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา 60,000 ส านักการศึกษา 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 สร้างเครือข่ายการพัฒนาที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยการบูรณาการกับทุกภาคส่วน 
19 สร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดท าแผนและงบประมาณ

ทางการศึกษา 
500,000 ส านักการศึกษา 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 
20 งานวันเทศบาล 100,000 ส านักการศึกษา 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
21 วัดผลและประเมินผล 30,000 ส านักการศึกษา 
22 อบรมพัฒนาบุคลากรในสังกัดส านักการศึกษา 1,000,000 ส านักการศึกษา 



๗ 
 

โครงการ เทศบัญญัติ หน่วยงาน 

รวมแผนงานการศึกษา 2,690,000 
 

แผนงานสาธารณสุข 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2  สร้างเครือข่ายการพัฒนาที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยการบูรณาการกับทุก
ภาคส่วน 
23 ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 200,000 สน.สาธารณสุขฯ 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 

24 พัฒนาบุคลากรส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 500,000 สน.สาธารณสุขฯ 
 รวมแผนงานสาธารณสุข 700,000 

 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 สร้างเครือข่ายการพัฒนาที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยการบูรณาการ 
กับทุกภาคส่วน 
25 พัฒนาศักยภาพสตรี 300,000 กองสวัสดิการฯ 

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 300,000 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 พัฒนาอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูล 
ในการให้บริการ 
26 จัดท าระบบข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วยสัญญาณดาวเทียม 

ในการปฏิบัติงานของรถเก็บขนขยะมูลฝอย งานรักษาความ
สะอาด เขต 1 เทศบาลนครนครราชสีมา 

440,000 สน.สาธารณสุขฯ 

27 จัดท าระบบข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วยสัญญาณดาวเทียม 
ในการปฏิบัติงานของรถเก็บขนขยะมูลฝอย งานรักษาความ
สะอาด เขต 2 เทศบาลนครนครราชสีมา 

240,000 สน.สาธารณสุขฯ 

28 จัดท าระบบข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วยสัญญาณดาวเทียม 
ในการปฏิบัติงานของรถเก็บขนขยะมูลฝอย งานรักษาความ
สะอาด เขต 3 เทศบาลนครนครราชสีมา 

260,000 สน.สาธารณสุขฯ 

29 จัดท าระบบข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วยสัญญาณดาวเทียม 
ในการปฏิบัติงานของรถเก็บขนขยะมูลฝอย งานรักษาความ
สะอาด เขต 4  เทศบาลนครนครราชสีมา 

350,000 สน.สาธารณสุขฯ 

 รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,290,000 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 สร้างเครือข่ายการพัฒนาที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยการบูรณาการ 
กับทุกภาคส่วน 
30 อบรมสัมมนาทีมปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน 250,000 กองสวัสดิการฯ 

 



๘ 
 

โครงการ เทศบัญญัติ หน่วยงาน 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 

31 เทศบาลเคลื่อนที่ 500,000 กองสวัสดิการฯ 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 พัฒนาอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลใน
การให้บริการ 
32 ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ชุมชนเสาสูง 200,000 กองสวัสดิการฯ 
33 ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ชุมชนเคหะชุมชนนครราชสีมา 1 983,000 กองสวัสดิการฯ 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,933,000 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 สร้างเครือข่ายการพัฒนาที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยการบูรณาการ 
กับทุกภาคส่วน 
34 ต่อเติมและปรับปรุงอาคารโรงเก็บแบบแปลน 400,000 ส านักการช่าง 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 400,000 
 

แผนงานการพาณิชย์ 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
35 อบรมและศึกษาดูงานของส านักการประปา 600,000 ส านักการประปา 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 พัฒนาอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูล 
ในการให้บริการ 
36 ทาสีภายนอกอาคารสถานธนานุบาล เทศบาลนคร

นครราชสีมา 3 
188,000 สถานธนานุบาล 3 

37 บ ารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์ ระบบผลิตและสูบ
จ่ายน้ าประปา 

4,279,000 ส านักการประปา 

38 ก่อสร้างอาคารสูบน้ าดิบ โรงผลิตน้ าประปาบ้านใหม่หนองบอน 200,000 ส านักการประปา 
รวมแผนงานการพาณิชย์ 5,267,000 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพ 
โครงการ เทศบัญญัติ หน่วยงาน 

แผนงานการศึกษา 
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 ยกระดับคุณภาพชีวิตและความม่ันคงปลอดภัยของประชาชน 
1 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่สถานศึกษาที่ถ่ายโอนภารกิจ 59,580,000 ส านักการศึกษา 
2 อาหารส าหรับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา  

(อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล) 10,000,000 
ส านักการศึกษา 

3 สานฝันสู่น้อง 100,000 ส านักการศึกษา 
4 จัดหาอาหารเสริมส าหรับเด็กด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลนคร

นครราชสีมา 
20,000 ส านักการศึกษา 



๙ 
 

โครงการ เทศบัญญัติ หน่วยงาน 
5 วันเยาวชนแห่งชาติ 200,000 ส านักการศึกษา 

แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 เสริมสร้างรากฐานการเรียนรูแ้ละแบบอย่างความดีงามในสังคม 
6 ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา โรงเรียนสังกัด

เทศบาลนครนครราชสีมา  
100,000 ส านักการศึกษา 

7 ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 1,700,000 ส านักการศึกษา 

8 แข่งขันคนเก่งภายใน โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา 100,000 ส านักการศึกษา 
9 พัฒนาการเรียนรู้สู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN 

COMMUNITY) 100,000 
ส านักการศึกษา 

10 แข่งขันทักษะและกิจกรรมทางวิชาการ 500,000 ส านักการศึกษา 
11 ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษา

ท้องถิ่น 400,000 
ส านักการศึกษา 

12 วิจัยทางการศึกษา 20,000 ส านักการศึกษา 

13 เข้าค่ายพัฒนาทักษะกิจกรรมการเรียนรู้ 100,000 ส านักการศึกษา 

14 ประกวดสภานักเรียน 60,000 ส านักการศึกษา 

15 อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด 300,000 ส านักการศึกษา 
16 ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กเล็กและนักเรียนโรงเรียน

สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา 
400,000 ส านักการศึกษา 

17 อบรมการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครนครราชสีมา 

200,000 ส านักการศึกษา 

18 
อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนสังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมา 50,000 

ส านักการศึกษา 

19 พัฒนาและส่งเสริมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลนครนครราชสีมา 

300,000 ส านักการศึกษา 

20 ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาเทศบาลนครนครราชสีมา 100,000 ส านักการศึกษา 
21 พัฒนาดนตรีของโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา 300,000 ส านักการศึกษา 
22 พัฒนาประสิทธิภาพการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 400,000 ส านักการศึกษา 
23 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 54,144,900 ส านักการศึกษา 
24 ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพัฒนา

การศึกษาดีเด่น 
50,000 ส านักการศึกษา 

25 หลักสูตรคู่ขนาน 1,000,000 ส านักการศึกษา 
26 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 600,000 ส านักการศึกษา 
27 อบรมวินัยจราจร 100,000 ส านักการศึกษา 
28 ห้องสมุดเคลื่อนที่ (TK On Tour) 100,000 ส านักการศึกษา 
29 ส่งเสริมการอ่านแบบยั่งยืน 300,000 ส านักการศึกษา 



๑๐ 
 

โครงการ เทศบัญญัติ หน่วยงาน 
30 ศิลปะร่วมสมัย 100,000 ส านักการศึกษา 
31 สร้างเสริมทักษะด้าน ICT 200,000 ส านักการศึกษา 
32 สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 300,000 ส านักการศึกษา 
33 ห้องเรียนสองภาษา 4,200,000 ส านักการศึกษา 
34 กิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา 50,000 ส านักการศึกษา 
35 ส่งเสริมการจัดการกระบวนการเรียนการสอนบริหาร ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) 
100,000 ส านักการศึกษา 

36 ปรับปรุงพื้นและประตูหน้าต่างอาคารเรียน 1 โรงเรียน
เทศบาล 2 (วัดสมอราย) 600,000 ส านักการศึกษา 

37 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 4  (เพาะช า) 2,400,000 ส านักการศึกษา 
38 ปรับปรุงพื้นสนามอาคารโดมหน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาล 4  

(เพาะช า) 1,850,000 ส านักการศึกษา 
39 ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเท้า โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะช า) 2,500,000 ส านักการศึกษา 
40 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียน

สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา 
900,000 ส านักการศึกษา 

41 ปรับปรุงห้องน้ าชั้น 2-4 อาคาร 1 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร
นครราชสีมา(อนุสรณ์70ปีเทศบาล) (เปลี่ยนแปลงแผน 1) 

950,000 ส านักการศึกษา 

42 ต่อเติมห้องอาบน้ ารวมหอพักนักเรียนหญิง โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล)  

290,000 ส านักการศึกษา 

43 อบรมสัมมนาการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (เพิ่มแผน 1) 

     143,000  ส านักการศึกษา 

44 อบรมสัมมนาการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาปฐมวัย (เพิ่มแผน 1) 

      66,000  ส านักการศึกษา 

รวมแผนงานการศึกษา 145,973,900 
 

แผนงานสาธารณสุข  
แนวทางการพัฒนาที่  2.1  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตท้องถิ่น 

45 ด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริด้านสาธารณสุขชุมชนใน
เขตเทศบาลนครนครราชสีมา 

1,700,000 สน.สาธารณสุขฯ 

แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 ยกระดับคุณภาพชีวิตและความม่ันคงปลอดภัยของประชาชน 
46 โรงอาหารสะอาดปลอดภัยเด็กไทยสุขภาพดี 100,000 สน.สาธารณสุขฯ 
47 พัฒนาสุขาภิบาลสถานที่ผลิตและจ าหน่ายอาหาร 200,000 สน.สาธารณสุขฯ 
48 การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 

โดยการบูรณาการและการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย 
500,000 สน.สาธารณสุขฯ 

49 ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน 250,000 สน.สาธารณสุขฯ 



๑๑ 
 

โครงการ เทศบัญญัติ หน่วยงาน 
50 แก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 120,000 สน.สาธารณสุขฯ 
51 การด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริ ด้านสาธารณสุข

ชุมชน ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
100,000 สน.สาธารณสุขฯ 

52 ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 

33,400 สน.สาธารณสุขฯ 

53 สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศ
เอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 

333,600 สน.สาธารณสุขฯ 

54 บริหารและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนคร
นครราชสีมา 1,200,000 สน.สาธารณสุขฯ 

55 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครราชสีมา 10,929,000 สน.สาธารณสุขฯ 
56 เพ่ิมศักยภาพการบริการกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยโรคเบาหวาน

และโรคความดันโลหิตสูง 
1,700,000 สน.สาธารณสุขฯ 

57 พัฒนาศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพและศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนครราชสีมา 

600,000 สน.สาธารณสุขฯ 

58 จัดท าแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการสาธารณสุขหน่วยบริการ
ประจ าศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครนครราชสีมา 

600,000 สน.สาธารณสุขฯ 

59 พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารฯ/คณะอนุกรรมการการ
จัดการเครือข่ายสุขภาพหน่วยบริการประจ าเทศบาลนคร
นครราชสีมา 

600,000 สน.สาธารณสุขฯ 

รวมแผนงานสาธารณสุข 18,966,000   
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตท้องถิ่น 
60 อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ในเขต

เทศบาลนครนครราชสีมา 
100,000 กองสวัสดิการฯ 

แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 ยกระดับคุณภาพชีวิตและความม่ันคงปลอดภัยของประชาชน 
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 ยกระดับคุณภาพชีวิตและความม่ันคงปลอดภัยของประชาชน  
66 อุดหนุนส านักงานสวนน้ าบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 

9 กองทัพภาคท่ี 2 ในการช าระค่ากระแสไฟฟ้า 
400,000 ส านักการช่าง 

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 ยกระดับคุณภาพชีวิตและความม่ันคงปลอดภัยของประชาชน 
70 ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย 400,000 กองสวัสดิการฯ 
แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 ปลูกจิตส านึกสาธารณะและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 
71 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาชุมชนน่าอยู่ 250,000 กองสวัสดิการฯ 
72 ประชุมสัมมนาผู้น าชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 330,000 กองสวัสดิการฯ 
แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 เสริมสร้างรากฐานการเรียนรูแ้ละแบบอย่างความดีงามในสังคม 
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 ส านักการศึกษา 

76 งานวันวิสาขบูชา 100,000 ส านักการศึกษา 

77 เสริมสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมา 100,000 ส านักการศึกษา 

78 จัดท าท าเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน 100,000 ส านักการศึกษา 

79 อบรมสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานประติมากรรม 100,000 ส านักการศึกษา 

แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 ยกระดับคุณภาพชีวิตและความม่ันคงปลอดภัยของประชาชน 

80 ดนตรี ศิลปะและการแสดงเพ่ือประชาชน 600,000 ส านักการศึกษา 

81 พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 2,800,000 ส านักการศึกษา 



๑๓ 
 

โครงการ เทศบัญญัติ หน่วยงาน 
82 แข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน เทศบาลนครนครราชสีมา 700,000 ส านักการศึกษา 

83 ส่งนักกีฬาสมาชิกศูนย์เยาวชนสุรนารีเข้าร่วมการแข่งขัน 100,000 ส านักการศึกษา 

84 จัดกิจกรรมเยาวชนส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 250,000 ส านักการศึกษา 

 แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 เสริมสร้างรากฐานการเรียนรูแ้ละแบบอย่างความดีงามในสังคม  

85 แข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา   300,000 ส านักการศึกษา 

86 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศไทยรอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1,300,000 ส านักการศึกษา 

87 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศไทย 

800,000 ส านักการศึกษา 

88 แข่งขันกีฬาเด็กอนุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 350,000 ส านักการศึกษา 

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 7,700,000   

แผนงานงบกลาง 
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 ยกระดับคุณภาพชีวิตและความม่ันคงปลอดภัยของประชาชน 

89 สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 146,172,000 กองสวัสดิการฯ 

90 สนับสนุนการเสริมสร้างสวสัดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ 
หรือทุพลภาพ 21,667,200 กองสวัสดิการฯ 

91 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 900,000 กองสวัสดิการฯ 

 รวมแผนงานงบกลาง 168,739,200   

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

โครงการ เทศบัญญัติ หน่วยงาน 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1  ส่งเสริมการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเตรียมความพร้อม
รับมือต่อสาธารณภัย 
1 ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 70,000 ส านักปลัดฯ 

 รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 70,000   
แผนงานสาธารณสุข 
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 ส่งเสริมการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเตรียมความพร้อม
รับมือต่อสาธารณภัย 
2 สองมือร่วมใจลดภัยโลกร้อน 35,000 สน.สาธารณสุขฯ 
แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 พัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยการบูรณาการจากทุกภาคส่วน 
3 เฝ้าระวังคุณภาพอากาศและเสียง 70,000 สน.สาธารณสุขฯ 



๑๔ 
 

โครงการ เทศบัญญัติ หน่วยงาน 
4 เมืองสะอาด 400,000 สน.สาธารณสุขฯ 
5 พัฒนาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการ 100,000 สน.สาธารณสุขฯ 
6 จัดการสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ   20,000 สน.สาธารณสุขฯ 

รวมแผนงานสาธารณสุข 625,000   
แผนงานเคหะและชุมชน  
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 ส่งเสริมการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเตรียมความพร้อม
รับมือต่อสาธารณภัย  
7 ก่อสร้างระบบระบายน้ าถนนมิตรภาพซอย 4 แยกขวามือข้าง

ร้านวังฟ้า 1,430,000 ส านักการช่าง 
8 ก่อสร้างระบบระบายน้ าถนนมหาชัยซอย 5 11,550,000 ส านักการช่าง 
9 ก่อสร้างระบบระบายน้ าถนนมหาชัยซอย 7 713,900 ส านักการช่าง 

10 ก่อสร้างระบบระบายน้ าถนนพายัพทิศซอย 2 7,150,000 ส านักการช่าง 
11 ก่อสร้างระบบระบายน้ าตรอกเกษตร 2,500,000 ส านักการช่าง 
12 ก่อสร้างระบบระบายน้ า ถนนท้าวสุระ ซอย 3/9 1,950,000 ส านักการช่าง 
13 ปรับปรุงรางระบายน้ าถนนไชยณรงค์(ข้างวัดศาลาเย็น) ถึงสุด

เขตเทศบาล 2,451,000 ส านักการช่าง 
14 ก่อสร้างระบบระบายน้ า ซอยศาลเจ้าแม่ทับทิม 3,400,000 ส านักการช่าง 
15 ปรับปรุงระบบระบายน้ า ถนนเลี่ยงเมือง 1,500,000 ส านักการช่าง 
16 ก่อสร้างระบบระบายน้ า ถนนการเคหะ ซอย 11-12 3,500,000 ส านักการช่าง 
17 ปรับปรุงฝาบ่อพักพร้อมทางเท้าตรอกวัดม่วง 1,100,000 ส านักการช่าง 
18 ก่อสร้างระบบระบายน้ าชุมชน 30 กันยา (เทคโนวิลเลจ) 5,200,000 ส านักการช่าง 
19 งานฟ้ืนฟูทางหลวงเพ่ือคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวง

หมายเลข 204 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเลี่ยงเมือง
นครราชสีมา ระหว่าง กม.0+500-กม.0+600 ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

16,000,000 ส านักการช่าง 

20 ก่อสร้างปรับปรุงฝายน้ าล้น (บุ่งตาหลัว) 2,750,000 ส านักการช่าง 
21 ติดตั้งระบบพ่นน้ าชนิดฝอยละเอียด (ไอหมอก) สวนสุรนารี  447,000 ส านักการช่าง 
22 ติดตั้งระบบพ่นน้ าชนิดฝอยละเอียด (ไอหมอก) สวนอนุสรณ์

สถานวีรกรรมท้าวสุรนารี  
330,000 ส านักการช่าง 

23 ติดตั้งระบบพ่นน้ าชนิดฝอยละเอียด (ไอหมอก) ริมคูเมืองส าริด
รณอริพ่าย  

330,000 ส านักการช่าง 

24 ติดตั้งระบบพ่นน้ าชนิดฝอยละเอียด (ไอหมอก) สวนริมคูเมือง
หน้าวัดพายัพ  

433,000 ส านักการช่าง 



๑๕ 
 

โครงการ เทศบัญญัติ หน่วยงาน 
25 ติดตั้งระบบพ่นน้ าชนิดฝอยละเอียด (ไอหมอก) สะพานลอย

หน้าโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา  
249,000 ส านักการช่าง 

26 ติดตั้งระบบพ่นน้ าชนิดฝอยละเอียด (ไอหมอก) สะพานลอย
หน้าโรงเรียนสุรนารีวิทยา  

249,000 ส านักการช่าง 

27 ติดตั้งระบบพ่นน้ าชนิดฝอยละเอียด (ไอหมอก) สะพานลอย
หน้าโรงเรียนเมืองนครราชสีมา  

249,000 ส านักการช่าง 

28 ปรับปรุงคุณภาพน้ าใสคูเมือง  12,000,000 ส านักการช่าง 
แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 พัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยการบูรณาการ 
จากทุกภาคส่วน  
29 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามแนวทาง การจัดการขยะเหลือศูนย์ 

(Zero Waste) 
800,000 สน.สาธารณสุขฯ 

30 คัดแยกขยะรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 100,000 สน.สาธารณสุขฯ 
31 จัดการมูลฝอยติดเชื้อ 100,000 สน.สาธารณสุขฯ 
แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
32 บริหารจัดการเดินระบบและดูแลระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และ

กระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย 
14,000,000 ส านักการช่าง 

33 ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร     17,000,000  ส านักการช่าง 
34 ก่อสร้างระบบโซล่าเซลล์ส าหรับน้ าพุและกังหันเติมอากาศ ใน

คูเมืองที่ 5 (นารายณ์รังสฤษฏ์) 
1,550,000 ส านักการช่าง 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 109,031,900   

ยุทธศาสตร์ที ่4 การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ 

โครงการ เทศบัญญัติ หน่วยงาน 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล 
1 ส ารวจข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   200,000 ส านักการคลัง 

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 200,000   
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 เสริมสร้างการพัฒนารายได้และเศรษฐกิจชุมชน 
2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 450,000 กองสวัสดิการฯ 
3 สร้างเครือข่ายผู้ผลิตสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขต

เทศบาลนครนครราชสีมา 
450,000 กองสวัสดิการฯ 

4 ส่งเสริมการตลาด 200,000 กองสวัสดิการฯ 
  รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,100,000   



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 ส านักการศึกษา 
8 งานแห่เทียนพรรษา 3,000,000 ส านักการศึกษา 
9 งานวันขึ้นปีใหม่ 100,000 ส านักการศึกษา 

10 งานลอยกระทง 100,000 ส านักการศึกษา 
11 งานตรุษจีน 200,000 ส านักการศึกษา 
12 งานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี 4,000,000 ส านักการศึกษา 
13 เทศกาลถือศีลกินเจ 50,000 ส านักการศึกษา 

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 7,950,000   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อมรับการเติบโตของเมือง 
14 ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ ซอย 4 (สะพาน – สีมา

คอนโดทาวน์) 
4,639,000 ส านักการช่าง 

15 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ ซอย 4 (หมู่บ้านอมรการ) 77,000 ส านักการช่าง 
16 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ ซอย 8 (เทพรัตน์) 46,000 ส านักการช่าง 
17 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ 

ซอย 13 ท้ายซอย (ทองประสิทธิ์เพลส) 
801,000 ส านักการช่าง 

18 ปรับปรุงฟุตบาททางเท้า พร้อมระบบสาธารณูปโภคบริเวณถนน
ราชด าเนิน – ชุมพล (บางส่วน) 

10,414,000 ส านักการช่าง 

19 ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสุรนารายณ์ ซอย 3 ช่วงที่ 2 2,072,000 ส านักการช่าง 
20 ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสุรนารายณ์ ซอย 11/1  2,203,000 ส านักการช่าง 
21 ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ า ถนนสุรนารายณ์ 

ซอย 17 7,050,000 ส านักการช่าง 
22 ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเดชอุดม ซอย 4 2,400,000 ส านักการช่าง 
23 ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมเปลี่ยนฝาระบบระบายน้ า ถนนปัก

ธงชัย ซอย 2 ถึง ถนนมิตรภาพ ซอย 11 
2,527,000 ส านักการช่าง 

24 ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสืบศิริ ซอย 3/36 (ข้างวัดป่าสาล
วัน) 1,920,000 ส านักการช่าง 

25 ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนพายัพ
ทิศ 9/15 698,000 ส านักการช่าง 



๑๗ 
 

โครงการ เทศบัญญัติ หน่วยงาน 
26 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนมุขมนตรี 

ซอย 15 (ข้างบ้านเลขที่ 1935) 
128,000 ส านักการช่าง 

27 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเลียบนคร 28/3 (กลางห้องแถว) 143,000 ส านักการช่าง 
28 ปรับปรุงผิวจราจรค.ส.ล. ถนนท้าวสุระ ซอย 3/6 ถึงถนนพายัพทิศ 

แยกตัดถนนท้าวสุระ ซอย 5 
3,810,000 ส านักการช่าง 

29 ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนมหาชัย ซอยหลัก (ซอย 2 ช่วง
สุดท้าย) 2,073,000 ส านักการช่าง 

30 ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ า ถนนช้างเผือก  
ซอย 3 ถึงปากทางเข้าโรงแรมบอสโฮเต็ล 

7,803,000 ส านักการช่าง 

31 ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมเปลี่ยนฝาระบบระบายน้ า  
ถนนหลังวัดปรก (โศภณค้าข้าว–มิตรภาพ) 

1,231,000 ส านักการช่าง 

32 ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนเซ็นเมรี่ 
ซอย 6 1,480,000 ส านักการช่าง 

33 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนสุระ 2  
(ข้างร้านเอสเอ็นคาร์แคร์) 

1,300,000 ส านักการช่าง 

34 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนมะค่า (หลังโรงกล้วยไม้บุญฤทธิ์ออร์คิค) 122,000 ส านักการช่าง 
35 ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเพชรเยี่ยม ซอย 1 2,374,000 ส านักการช่าง 
36 ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเพชรเยี่ยม ซอย 5 2,268,000 ส านักการช่าง 
37 ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ า ซอยหลวงจิตร 9,995,000 ส านักการช่าง 
38 ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ า ถนนปาริชาติ  

ซอย 3 (หลังตลาดเซฟวัน) 
3,814,000 ส านักการช่าง 

39 ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนพิบูลละเอียด ซอย 12 1,467,000 ส านักการช่าง 
40 ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเบญจรงค์ ซอย 4 6,769,000 ส านักการช่าง 
41 ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเบญจรงค์ ซอย 5 1,870,000 ส านักการช่าง 
42 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ าถนนสรรพสิทธิ์  

(ข้างร้านก๋วยเตี๋ยวลูกไทร) 
245,000 ส านักการช่าง 

43 ก่อสร้างสันชะลอความเร็ว ชุมชนโคราชคฤหาสน์ทอง 305,000 ส านักการช่าง 
44 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ าถนนจอมสุรางค์ยาตร์ 

(ซอยทางเข้ามูนไลท์เฮาส์) 
500,000 ส านักการช่าง 

45 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนก าแหงสงคราม 
(แยกไชยณรงค–์แยกสรรพสิทธิ์) 

5,100,000 ส านักการช่าง 

46 ขยายผิวจราจรค.ส.ล.และปรบัปรุงทางเท้า ถนนช้างเผือก 
(จากถนนราชสีมา–โชคชัยถึงถนนมิตรภาพ–หนองคาย) 

10,284,000 ส านักการช่าง 

47 จัดท าหมุดหลักฐาน ระยะที่ 1 5,000,000 ส านักการช่าง 
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 102,928,000   



๑๘ 
 

โครงการ เทศบัญญัติ หน่วยงาน 
แผนงานการพาณิชย์ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานให้พร้อมรับการเติบโตของเมือง 
48 เตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 150,000 ส านักการประปา 
49 วางท่อเมนประปา ถนนราชด าเนิน(ด้านหน้าสนามกีฬาค่ายสุร

นารี)ไปตามถนนจิระ เลี้ยวขวาแยกถนนไชยณรงค์(ด้านหน้าวัด
ศาลาเย็น) เลี้ยวขวาไปตามถนนเบญจรงค์ ซอย 4 จนถึงถนน
เบญจรงค์ซอย 6  

8,000,000 ส านักการประปา 

50 วางท่อเมนประปา ถนนจันทร์    1,300,000  ส านักการประปา 
51 วางท่อเมนประปา บริเวณถนนตรอกวัดท่าตะโก (ตรงข้ามหมู่บ้าน

ศรีเพชร) 450,000 
ส านักการประปา 

52 วางท่อเมนประปา บริเวณมิตรภาพ ซอย 4   11,000,000 ส านักการประปา 
53 ก่อสร้างบ่อบาดาลบริเวณโรงผลิตน้ าประปาบ้านใหม่หนองบอน  4,800,000 ส านักการประปา 
54 วางท่อเมนประปาถนนเบญจรงค์ ซอย 9  180,000 ส านักการประปา 
55 ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบจ่ายน้ าประปาของ ทน.นครราชสีมา  15,000,000 ส านักการประปา 

รวมแผนงานการพาณิชย์ 40,880,000 
 

แผนงานงบกลาง 
แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อมรับการเติบโตของเมือง 
56 ปรับปรุงติดตั้งเครื่องหมายจราจร 5,000,000 ส านักปลัดฯ 

รวมแผนงานงบกลาง 5,000,000   
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

 ๑.๓ ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 1.3.1 ข้อมูลจากการติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และแผนการด าเนินงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

1.3.1.1. การด าเนินงานของโครงการตามท่ีได้ก าหนดไว้ 

แนววิธีการในการประเมินผลของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 
2565) โดยตามท่ีแผนพัฒนาฉบับนี้ได้เริ่มต้นด าเนินการมาตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จนมาถึงรอบ
การประเมินในปัจจุบันร่วมระยะเวลาแล้ว 4 ปีงบประมาณ ดังนั้น เพ่ือให้ทราบผลการด าเนินงานและ
ความก้าวหน้าที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด ผู้ประเมินจึงได้มีการติดตามผลการด าเนินงานตั้งแต่ปีเริ่มต้นจนถึงปี
ปัจจุบันแบบต่อเนื่องทุกปี ซึ่งถึงแม้การโครงการจะไม่ส าเร็จในปีงบประมาณที่ได้ก าหนดไว้ในแผน แต่ต้อง
ใช้เวลาและได้ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณอ่ืน ผู้ประเมินก็ยังคงมีการติดตามและได้น าผลมา
ประเมินความก้าวหน้าด้วยในปีงบประมาณปัจจุบันเพ่ือให้มองเห็นข้อมูลพัฒนาการ และตัวเลขทางสถิติ
ต่าง ๆ ของการบริหารโครงการ อันจะเป็นประโยชน์ในการใช้ประกอบการตัดสินใจเพ่ือการบริหารโครงการ
ในปต่ีอ ๆ ไป 

ทั้งนี้ จากการศึกษาโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕)น าไปสู่การปฏิบัติ ในช่วงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ แบบการติดตามความก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่องในทุกปีงบปรปะมาณตามที่ได้กล่าวไปแล้ว พบว่า ในช่วงปีงบประมาณ.ศ. 2561 มีการ
ด าเนินการโครงการทั้งสิ้น 254 โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการด าเนินโครงการทั้งสิ้น 207 
โครงการ และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการด าเนินโครงการทั้งสิ้น 219 โครงการ และเมื่อพิจารณา
จ านวนโครงการที่มีการด าเนินการจนถึงขั้นสิ้นสุดโครงการ พบว่า ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 มีโครงการ
ด าเนินการสิ้นสุด จ านวน 221 โครงการ (ร้อยละ 87.01) ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 มีโครงการ
ด าเนินการสิ้นสุด จ านวน 179 โครงการ (ร้อยละ 86.47) และปีงบประมาณพ.ศ. 2563 มีโครงการ
ด าเนินการสิ้นสุด จ านวน 157 โครงการ (ร้อยละ 71.69) รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2.1 
 

ตารางที่ 2.1   แสดงข้อมูลจ านวนโครงการและสภาวะการความส าเร็จในการด าเนินโครงการในช่วง  
ปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖3)  

 ปีงบประมาณ 
 

โครงการ (จ านวน) 

ด าเนินการ
ส าเร็จ 

(คะแนน = 
๑.๐๐) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
(คะแนน = 

๐.๕๐) 

ไม่ประสบความส าเร็จ (คะแนน = ๐.๐๐) 

รวม ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก 
สาเหตุอื่นๆ 

ที่ไม่ได้มาจาก 
โควิด 19 

ยกเลิก  
สถานการณ ์
โควิด-๑๙ 

๒๕๖๑ ๒2๑ 2 2 29 - ๒๕4 
๒๕๖๒ ๑79 2 6 20 - ๒๐๗ 
๒๕๖๓ ๑57 2 10 ๒5 25 ๒๑๙ 

รวมทั้งสิ้น 557 6 18 74 ๒5 ๖๘0 



๒๐ 
 

 
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นปีที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) จึงท าให้หลายโครงการไม่สามารถ
ด าเนินการได้  และจะต้องด าเนินการตามมาตรการ Social Distancing เ พ่ือลดการแพร่ระบาด 
ของเชื้อไวรัสดังกล่าว ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงจะได้น าเอาปัจจัยนี้มาประกอบการพิจารณา 
และจะได้พิจารณายกเว้นไม่น าโครงการที่ได้รับผลกระทบตามข้างต้นมารวมในการประเมินผลครั้งนี้ 

1.3.1.2 สถานการณ์การด าเนินการตามเป้าประสงค์หลักที่ได้ก าหนดไว้ 
 เป้าประสงค์หลักของแผนพัฒนาแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

ที่ได้ก าหนดไว้เพ่ือการศึกษาและประเมินผลมีทั้งหมด 6 ข้อ ได้แก่ 1)  มีความเชื่อมั่นต่อการจัดให้บริการ
ของเทศบาลนครนครราชสีมา 2) ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ได้โดยง่าย 
3) ครอบครัวมีความอบอุ่น 4) มลพิษด้านสิ่งแวดล้อมลดลง 5) รายได้ของครอบครัวเพ่ิมมากขึ้น  
และ 6)  มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีในเขตเทศบาลนครนครราชสีมามากขึ้น แต่ส าหรับ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากมีเป้าประสงค์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด  
ของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-1๙) ได้แก่ เป้าประสงค์หลักข้อ 6 มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
งานประเพณีในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยกิจกรรมโครงการเกือบทั้งหมดจะต้องถูกยกเลิก เพ่ือให้
สอดคล้องตามมาตรการของ Social Distancing  ดังนั้น ในการประเมินผลครั้งนี้ จึงจะไม่น าเป้าประสงค์
หลักท่ี 6 มาเข้าสู่การประเมินและจะมีการประเมินผลเพียง 5 เป้าประสงค์หลักเท่านั้น  

 ทั้งนี้ ผลจากการประเมินความรับรู้และการตอบรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในเป้าประสงค์หลัก 
ทั้ง 5 ข้อ มีข้อสรุปดังนี้  

1. มีพัฒนาการเท่าเดิมและยังคงอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก จ านวน 2 เป้าประสงค์หลัก 
ได้แก่ เป้าประสงค์ที่ 1 มีความเชื่อมั่นต่อการจัดให้บริการของเทศบาลนครนครราชสีมา และเป้าประสงค์  
ที่ 3 ครอบครัวมีความอบอุ่น 

2. มีพัฒนาการเท่าเดิมแต่อยู่ในเกณฑ์ระดับน้อย จ านวน 1 เป้าประสงค์หลัก ได้แก่ 
เป้าประสงค์ท่ี 5 รายได้ของครอบครัวเพ่ิมมากข้ึน 

3. มีพัฒนาการดีขึ้นและไปอยู่ในเกณฑ์ระดับดี จ านวน 1 เป้าประสงค์หลัก ได้แก่ 
เป้าประสงค์ท่ี 4 มลพิษด้านสิ่งแวดล้อมลดลง 

4. มีพัฒนาการลดลงแต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ระดับดี จ านวน 1 เป้าประสงค์หลัก ได้แก่ 
เป้าประสงค์ที่ 2 ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ได้โดยง่าย แต่อย่างไรก็ตาม 
มีข้อสังเกตว่าในเป้าประสงค์หลักที่ 2 สาเหตุที่มีผลการตอบรับที่ลดลงอาจเนื่องจากเป้าประสงค์ดังกล่าว  
มียุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นกลไกในการขับเคลื่อน ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ 2 จะมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียน 
การจัดกิจกรรมร่วมกับประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบในสถานการณ์โควิด-19 ท าให้การด าเนินโครงการ 
หลายโครงการต้องหยุดชะงัก ชะลอ และ/หรือ ต้องยกเลิกกิจกรรมในบางส่วนออกไป รายละเอียดปรากฏตาม
ตารางที่ 2.2 

 
 
 



๒๑ 
 

ตารางท่ี 2.2  แสดงข้อมูลการเปรียบเทียบผลของการตอบรับในการพัฒนาตามเป้าประสงค์ตาม
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ที่ก าหนดไว้ระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

เป้าประสงค์หลัก 
ผลการตอบรับ การพัฒนา 

ปี 2562 ปี 2563 
๑.  มีความเชื่อมั่นต่อการจัดให้บริการของ

เทศบาลนครนครราชสีมา ดีมาก ดีมาก เท่าเดิม 

๒.  ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และ
กิจกรรมการเรียนรู้ได้โดยง่าย 

ดีมาก ดี ลดลง 

๓.  ครอบครัวมีความอบอุ่น ดีมาก ดีมาก เท่าเดิม 

๔.  มลพิษด้านสิ่งแวดล้อมลดลง น้อย ดี ดีขึ้น 

๕.  รายได้ของครอบครัวเพ่ิมมากข้ึน น้อย น้อย เท่าเดิม 

6.  มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณี
ในเขตเทศบาลฯ มากข้ึน น้อย 

* ไม่ประเมินปี พ.ศ. 2563 เพราะได้รับ
ผลกระทบเป็นอย่างมากจากสถานการณ์ 

โควิด-19 
 

1.3.1.3 สภาวการณ์การรับรู้และการตอบรับในผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ก าหนด
ไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาในรอบสามปีที่ผ่านมา 

 การประเมินการรับรู้และการตอบรับ เป็นการประเมินผลการปฏิบัติการขับเคลื่อนกลยุทธ์
ของแต่ละยุทธศาสตร์ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับประโยชน์และที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินการ  
ในกลยุทธ์นั้นๆ จะเป็นผู้สะท้อนถึงการรับรู้ในความพยายามในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของเทศบาลนคร
นครราชสีมา และหากมีการรับรู้แล้วมีผลการยอมรับต่อผลงานภายใต้กลยุทธ์นั้น ๆ เป็นอย่างไร ซึ่งในการ
ประเมินได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน จ าแนกตามประเภทกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่  

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและทั่วถึง 
จะประเมินจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ กลุ่มตัวอย่างของพนักงานในเทศบาลนครนครราชสีมา ซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องโดยตรงและสามารถให้ข้อมูลได ้

   ยุทธศาสตร์ที่ 2, 3 และ 4 จะประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ กลุ่มตัวอย่างของ
ประชาชนที่อยู่ในชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ของเทศบาลนครนครราชสีมา  

  ซึ่งผลจากการศึกษาประเมินเป็น ดังนี้ 

  - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและ
ทั่วถึง พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดมีการรับรู้ในการด าเนินการทั้ง 4 กลยุทธ์ที่ก าหนด และมีผลการตอบรับ



๒๒ 
 

ในระดับที่ดีมากทั้ง 4 กลยุทธ์ โดยเมื่อน าไปเปรียบเทียบกับผลประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
พบว่ามีระดับการยอมรับที่ดีข้ึนในทุกกลยุทธ์ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกือบ
ทั้งหมดมีการรับรู้ในการด าเนินการทั้ง 4 กลยุทธ์ที่ก าหนด แต่มีผลการตอบรับในระดับพอใช้ทั้ง 4 กลยุทธ์ 
และเมื่อน าไปเปรียบเทียบกับผลประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  พบว่า เป็นระดับการตอบรับ  
ที่ลดลง ซึ่งมีข้อสังเกตว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  
โคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covic-1๙) มากที่สุด ในหลายโครงการต้องมีการชะลอและ/หรือ ยกเลิก ดังนั้น  
จึงอาจมีผลกระทบต่อการตอบรับในปัจจุบันเป็นอย่างมาก 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดมีการรับรู้ในการด าเนินการทั้ง 4 กลยุทธ์ที่ก าหนด แต่มีผลการตอบรับ  
ในระดับพอใช้และน้อย จ านวน 3 กลยุทธ์ มีจ านวน 1 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่  3.2 มีการปรับปรุง  
ภูมิทัศน์ ระบบนิเวศน์ ที่มีระดับการตอบรับในระดับดี และเมื่อน าไปเปรียบเทียบกับผลประเมิน  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า มีทั้งระดับการยอมรับที่เท่าเดิมและลดลง  
    - ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
เกือบทั้งหมดมีการรับรู้ในการด าเนินการ ทั้ง 2 กลยุทธ์ที่ก าหนด แต่เมื่อพิจารณาผลการตอบรับ พบว่า อยู่ใน
ระดับน้อย ทั้ง 2 กลยุทธ์ และเมื่อน าไปเปรียบเทียบกับผลประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 พบว่า  
มีระดับการยอมรับที่ลดลงทั้งหมด ซึ่งมีข้อสังเกตว่ายุทธศาสตร์นี้ เป็นอีกยุทธศาสตร์ที่ได้รับผลกระทบ  
อย่างมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covic-1๙) และเป็นสถานการณ์
ที่ยาก ที่จะสามารถขับเคลื่อนให้เกิดการฟ้ืนตัวได้อย่างรวดเร็วในขณะนี้และที่ส าคัญเป็นสภาวการณ์  
ด้านเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบทั้งประเทศ มิใช่เฉพาะเพียงพ้ืนที่ของเทศบาลนครนครราชสีมาเท่านั้น  
  1.3.1.4 การประเมินความก้าวหน้าในการน าโครงการที่ก าหนดไว้ในรอบสามปีที่ผ่านมา
ของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) ไปสู่การปฏิบัติ 

  เนื่องจาก ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเทศไทยได้ประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ท าให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ  
ของประเทศในแทบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และสาธารณสุข เป็นต้น  ดังนั้น 
ในการประเมินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีโครงการรวมทั้งสิ้น 219 โครงการ จึงได้มีการ
น าข้อมูลโครงการมาวิเคราะห์โดยละเอียด เพ่ือพิจารณาโครงการที่มีความจ าเป็นต้องยกเลิกอันเนื่องมาจาก
การได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) โดยตรง 
จนไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้และจะไม่น าโครงการเหล่านั้นมาเข้าสู่กระบวนการประเมิน ทั้งนี้ ผลจาก
การพิจารณาจ าแนกโครงการ สรุปได้ดังนี้  

๑) โครงการที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๑57 โครงการ  
๒) โครงการที่ยังอยู่ในระหว่างการด าเนินการ จ านวน 2 โครงการ  
3) โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 10 โครงการ 
4) โครงการที่ได้ยกเลิกแต่มิได้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร

นาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) โดยตรง จ านวน 25 โครงการ 
5) โครงการที่ได้มีการยกเลิกเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) โดยตรง จ านวน 25 โครงการ 



๒๓ 
 

 

 ดังนั้น โครงการทั้งหมดของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่น ามาศึกษาวิเคราะห์ รวมทั้งสิ้น 
๑๙4 โครงการ (เฉพาะข้อ 1 – ข้อ 4 เท่านั้น)  
  

  ผลจากการประเมินความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการในภาพรวม พบว่า ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีคะแนนการประเมิน เท่ากับ  
5 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก หากพิจารณาเป็นภาพรวมทั้งสามปีงบประมาณสะสมแล้ว พบว่า  
มีคะแนนการประเมินเท่ากับ 5.00 คะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก  
 
 1.3.1.5 การประเมินความส าเร็จเฉพาะโครงการที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างผลงานกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในรอบสามปีที่ผ่านมาของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา  
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5)  
 

 โดยการประเมินความส าเร็จของส าหรับโครงการที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จในช่วงสามปี 
ที่ผ่านมา พบว่า ได้คะแนนการประเมิน เท่ากับ 4.97 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก และเม่ือพิจารณา
เป็นรายยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ ๑ และยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้คะแนนประเมิน เท่ากับ 5.00 คะแนน 
อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก รองลงมา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ และ 3 คือ ได้คะแนนการประเมินเท่ากับ ๔.95 คะแนน 
อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก เท่ากัน  

  ส าหรับผลประเมินความส าเร็จเฉพาะโครงการที่แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและทั่วถึง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพ และยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การ
เติบโตอย่างมีคุณภาพ มีคะแนนการประเมิน เท่ากับ 5.00 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก เท่ากัน โดย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีคะแนนการประเมิน เท่ากับ 
4.84 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก เช่นกัน 

 
๑.๔ ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน 

 1.4.1 ความส าเร็จของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 

โดยในการวัดประเมินเป้าประสงค์หลักของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา  
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 จะมีทั้งหมด 6 ข้อ ได้แก่  
1)  มีความเชื่อมั่นต่อการจัดให้บริการของเทศบาลนครนครราชสีมา 2) ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
และกิจกรรมการเรียนรู้ได้โดยง่าย 3) ครอบครัวมีความอบอุ่น 4) มลพิษด้านสิ่งแวดล้อมลดลง 5) รายได้ของ
ครอบครัวเพ่ิมมากขึ้น และ 6) มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีในเขตเทศบาลนครนครราชสีมามาก
ขึ้น แต่เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเป้าประสงค์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-1๙) ได้แก่ เป้าประสงค์หลักที่ 6 มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมงาน
ประเพณีในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยกิจกรรมโครงการเกือบทั้งหมดจะต้องถูกยกเลิก เพ่ือให้
สอดคล้องตามมาตรการของ Social Distancing  ดังนั้น ในการประเมินผลครั้งนี้ จึงจะไม่น าเป้าประสงค์หลัก
ที่ 6 มาเข้าสู่การประเมินและจะมีการประเมินผลเพียงห้าเป้าประสงค์หลักเท่านั้น  



๒๔ 
 

 ทั้งนี้ ผลจากการประเมินพัฒนาการของความรับรู้และการยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่เป็นผู้สะท้อนความส าเร็จของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ในเป้าประสงค์หลัก ทั้ง 5 ข้อ สรุปได้ดังนี้  

1. มีพัฒนาการเท่าเดิมและยังคงอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก จ านวน 2 เป้าประสงค์หลัก ได้แก่ 
เป้าประสงค์ท่ี 1 มีความเชื่อมั่นต่อการจัดให้บริการของเทศบาลนครนครราชสมีา และเป้าประสงค์ท่ี 3 ครอบครัว
มีความอบอุ่น 

2. มีพัฒนาการเท่าเดิมแต่อยู่ในเกณฑ์ระดับน้อย จ านวน 1 เป้าประสงค์หลัก ได้แก่ 
เป้าประสงค์ท่ี 5 รายได้ของครอบครัวเพ่ิมมากขึ้น 

3. มีพัฒนาการดีขึ้นและเปลี่ยนขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์ระดับดี จ านวน 1 เป้าประสงค์หลัก ได้แก่ 
เป้าประสงค์ท่ี 4 มลพิษด้านสิ่งแวดล้อมลดลง 

4. มีพัฒนาการลดลงแต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ระดับดี จ านวน 1 เป้าประสงค์หลัก ได้แก่ 
เป้าประสงค์ท่ี 2 ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ได้โดยง่าย แต่อย่างไรก็ตามมี
ข้อสังเกตว่าในเป้าประสงค์หลักที่ 2 สาเหตุที่มีผลการตอบรับที่ลดลงอาจเนื่องจากเป้าประสงค์ดังกล่าวมี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นกลไกในการขับเคลื่อน ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ 2 จะมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียน การจัด
กิจกรรมร่วมกับประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 
(Covid-19) ท าให้การด าเนินโครงการหลายโครงการต้องหยุดชะงัก ชะลอ และ/หรือ ต้องยกเลิกกิจกรรม 
ในบางส่วนออกไป  

การวัดผลการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของแต่ละยุทธศาสตร์ที่รับฟังความคิดเห็นและการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งผู้ที่ได้รับประโยชน์และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินการในกลยุทธ์นั้น ๆ  
โดยด าเนินการเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนหาผู้รับรู้ และ ไม่รับรู้ และขั้นตอนรับฟังผลความคิดเห็นจาก
กลุ่มผู้รับรู้ในคุณภาพของการขับเคลื่อนกลยุทธ์ ทั้งนี้ ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้ 

  - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและ
ทั่วถึง พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดมีการรับรู้ในการด าเนินการทั้ง 4 กลยุทธ์ที่ก าหนด และมีผลการ
ตอบรับในระดับที่ดีมากทั้ง 4 กลยุทธ์ โดยเมื่อน าไปเปรียบเทียบกับผลประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
พบว่ามีระดับการยอมรับที่ดีข้ึนในทุกกลยุทธ์ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพร่วมในการพัฒนาสังคม พบว่า
กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดมีการรับรู้ในการด าเนินการทั้ง 4 กลยุทธ์ที่ก าหนด แต่มีผลการตอบรับในระดับ
พอใช้ทั้ง 4 กลยุทธ์ และเมื่อน าไปเปรียบเทียบกับผลประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  พบว่า  
เป็นระดับการตอบรับที่ลดลง ซึ่งมีข้อสังเกตว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-1๙) มากที่สุด ในหลายโครงการต้องมีการชะลอและ/
หรือ ยกเลิก ดังนั้น จึงอาจมีผลกระทบต่อการตอบรับในปัจจุบันเป็นอย่างมาก 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดมีการรับรู้ในการด าเนินการทั้ง 4 กลยุทธ์ที่ก าหนด แต่ มีผลการตอบรับ 
ในระดับพอใช้และน้อย จ านวน 3 กลยุทธ์ มีจ านวน 1 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่  3.2 มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ระบบนิเวศน์ ที่มีระดับการตอบรับในระดับดี และเมื่อน าไปเปรียบเทียบกับผลประเมินในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 พบว่า มีทั้งระดับการยอมรับที่เท่าเดิมและลดลง  
    - ยุทธศาสตร์ที่  4  การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ พบว่า  
กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดมีการรับรู้ในการด าเนินการ ทั้ง 2 กลยุทธ์ที่ก าหนด แต่เม่ือพิจารณาผลการตอบรับ 
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พบว่า อยู่ในระดับน้อย ทั้ง 2 กลยุทธ์ และเมื่อน าไปเปรียบเทียบกับผลประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
พบว่า มีระดับการยอมรับที่ลดลงทั้งหมด ซึ่งมีข้อสังเกตว่ายุทธศาสตร์นี้ เป็นอีกยุทธศาสตร์ที่ได้รับผลกระทบ
อย่างมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-1๙) และเป็น
สถานการณ์ที่ยาก ที่จะสามารถขับเคลื่อนให้เกิดการฟ้ืนตัวได้อย่างรวดเร็วในขณะนี้และที่ส าคัญเป็น
สภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบทั้งประเทศ มิใช่เฉพาะเพียงพ้ืนที่ของเทศบาลนครนครราชสีมา
เท่านั้น 

การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการที่มาขอรับ
บริการ ณ สถานที่ตั้งของส านักงานเทศบาลนครนครราชสีมา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ที่มีการ
ด าเนินโครงการ ทั้งนี้ จึงได้แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 3 กลุ่ม และได้ก าหนดข้อค าถามในการ
ประเมินที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมของลักษณะการประเมิน ได้แก่ 1) กลุ่มประชาชนผู้มาขอรับ
บริการ ณ พ้ืนที่ตั้งของส านักงานเทศบาลนครนครราชสีมา  2) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการด้านการ
ก่อสร้าง ปรับปรุง และเพ่ิมเติมสิ่งก่อสร้าง และ 3) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่โครงการ
ก่อสร้าง ปรับปรุง และเพ่ิมเติ่มสิ่งก่อสร้าง โดยสามารถสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้ 

1. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มารับบริการ ณ พ้ืนที่ตั้งของส านักงานเทศบาลนคร
นครราชสีมา โดยการสุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 คน พบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.26 คะแนน 
อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก 

2. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ที่มีการก่อสร้าง ปรับปรุง และเพ่ิมเติมสิ่งก่อสร้าง  
โดยการสุ่มตัวอย่าง จ านวน 122 คน พบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 3.60 คะแนน อยู่ในเกณฑ์
ระดับปานกลาง 

3. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการอ่ืน ๆ ที่มิใช่สิ่งก่อสร้าง ปรับปรุง และเพ่ิมเติม
สิ่งก่อสร้างโดยการสุ่มตัวอย่าง จ านวน 123 คน พบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.04 คะแนน  
อยู่ในเกณฑร์ะดับมาก  
 
  ๑.๕ ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 

 1.5.1 ปัญหา อุปสรรคและการด าเนินการที่ผ่านมา 

1.5.1.1 การเกิดช่องว่างของความเข้าใจอันดีระหว่างกันของประชาชนในพ้ืนที่ต่อการ
ด าเนินงานของเทศบาลนครนครราชสีมา โดยข้อมูลผลจากการประเมินที่ผ่านมาในช่วง ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 – 2563 สิ่งที่พบและสะท้อนออกมาจากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้เข้าไปศึกษาประเมิน คือ การ
สื่อสารข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ยังไปไม่ทั่วถึง หรือไม่สามารถไปถึงได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม จึงท าให้ประชาชน
ในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบเกิดความเข้าใจไม่ถูกต้อง คลาดเคลื่อนจากสิ่งที่เป็นจริง และหากปัญหาในการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์นี้ยังไม่ได้รับการแก้ไข อาจเกิดกระบวนการรับรู้แบบถาวร และสะสมเป็นความไม่
เชื่อมั่นต่อการให้บริการเทศบาลนครนครราชสีมาในระยะยาวได้ กรณีตัวอย่าง เช่น ปัญหาในหลายเหตุการณ์
ที่เกิดในพ้ืนที่บริการของเทศบาลนครนครราชสีมา ที่มีหน่วยงานอ่ืนเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาล
นครนครราชสีมา ซึ่งเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากการควบคุม เพราะเทศบาลนครนครราชสีมาไม่ใช่เป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งประชาชนไม่สามารถจ าแนกได้ว่าเป็นการด าเนินการของหน่วยงานอ่ืน เช่นกรณี (1) 
ควรมีการด าเนินการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่หน่วยราชการอ่ืนเป็นผู้รับผิดชอบในทางกฏหมาย แต่ยังไม่มีแผน 
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ที่จะด าเนินการ โดยประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เห็นว่าควรมีการด าเนินการในเรื่องนี้ในช่วงเวลาขณะนี้ 
ประชาชนไม่ได้รับข้อมูลใด ๆ จึงได้เข้าใจว่าเป็นหน้าที่ของเทศบาลนครนครราชสีมา แต่ปล่อยไว้ไม่ได้
ด าเนินการใด ๆ  (2) อีกกรณี เช่น โครงการการน าสายไฟฟ้าลงใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพ้ืนที่  
และเกิดผลกระทบด้านการจราจรซึ่งประชาชนบางส่วนเข้าใจว่ าเป็นการด าเนินการของเทศบาลนคร
นครราชสีมา เป็นต้น 

1.5.1.2  การสะสมของโครงการพัฒนาต่างๆ ของเทศบาลนครนครราชสีมาที่ให้บริการ
แก่ประชาชน โดยเฉพาะโครงการด้านการก่อสร้างและปรับปรุงต่าง ๆ เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่ใช้เวลา
ด าเนินการมากกว่าหนี่งปี และมีแนวปฏิบัติปกติที่ได้ด าเนินการ ได้แก่ ในปีแรกเป็นการส ารวจ ออกแบบ 
และจัดซื้อจัดจ้าง ส าหรับในปีถัดมาผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกให้ด าเนินการจะเข้าไปด าเนินการ  
ในพ้ืนที่ แต่ด้วยรายการก่อสร้างปรับปรุงหลายรายการมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  
เช่น การปรับปรุงระบบระบายน้ า การก่อสร้างถนนเข้าชุมชน เป็นต้น โดยประชาชนในพ้ืนที่การด าเนิน
โครงการไม่รับทราบ และไม่เข้าใจในเรื่องนี้ จึงปรากฎออกมาในผลการประเมินประสิทธิภาพในการ
ด าเนินการของเทศบาลนครนครราชสีมาของประชาชนในพ้ืนที่ ไปในทิศทางที่ลดลง นอกจากนี้ สิ่งที่มี
ความส าคัญต่อการรับรู้ของประชาชนในพ้ืนที่ ได้แก่ กระบวนการควบคุมงานการก่อสร้างและปรับปรุงตาม
โครงการต่าง ๆ เพราะหากไม่เข้าไปด าเนินการอย่างใกล้ชิดก็จะกระทบต่อคุณภาพงาน และระยะเวลาการ
ก่อสร้างที่เกินกว่าเวลาที่เหมาะสม และผลกระทบจากการก่อสร้างที่ไม่มีการดูแลอย่างเหมาะสม ก็จะยิ่งท า
ให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อการด าเนินงานของเทศบาลนครนครราชสีมามากยิ่งขึ้น 

  1.5.1.3  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพ โดยโครงการ
ด าเนินการภายใต้ของยุทธศาสตร์นี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะได้รับผลกระทบจากปัญหาของการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) มากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากมีกิจกรรมของโครงการ
ในหลายอย่างที่ต้องชะลอ ยกเลิก ไม่สามารถด าเนินการได้ หรือ ด าเนินการได้แต่ก็ไม่เต็มประสิทธิภาพ 
ตัวอย่างเช่น กรณีที่จ าเป็นต้องหยุดการเรียนการสอนไปในระยะหนึ่ง หรือ กิจกรรมชุมชมในหลาย ๆ 
กิจกรรมต้องถูกยกเลิก และ ไม่สามารถท าได้อย่างเต็มที่ ซึ่งส่งผลต่อผลการประเมินเป้าประสงค์หลักที่ 2 
ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ได้โดยง่ายที่ลดลง  

 1.5.1.4  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็น
ยุทธศาสตร์ที่มีเป้าประสงค์เพ่ือท าให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา มีรายได้และมี
สภาวะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องในระดับมหาภาค (Macro 
economy) มิใช่เป็นเรื่องที่จะสามารถที่จะด าเนินการได้อย่างเห็นผลได้รวดเร็ว และด าเนินการโดยเทศบาล
นครนครราชสีมาเพียงล าพังได้ จะต้องอาศัยหน่วยงานร่วมกันในหลาย ๆ หน่วยงาน ทั้งหน่วยงานในระดับ
จังหวัดไปจนถึงระดับภาค โดยจากโครงการที่ปรากฏจะเป็นโครงการที่ท าให้เกิดผลกระทบได้เพียงเล็กน้อย
เท่านั้น ซึ่งเรื่องนี้หากขาดการประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจในต าแหน่งการด าเนินการที่ เหมาะสม 
กับขีดความสามารถของเทศบาลนครนครราชสีมาแล้ว ก็จะท าให้เกิดความคาดหวังและเข้าใจที่คาดเคลื่อนได้ 

1.5.2 แนวทางแก้ไข 

1.5.2.1 โดยโลกในปัจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สังคมได้ตระหนักถึงการต้อง
เปลี่ยนแปลงปรับตัว และให้ความส าคัญกับแนวคิด Disruption ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในวิธีใหม่ โดยการ
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เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงกับที่เคยท าในสิ่งเดิม ๆ  เพราะวิธีการเดิม ๆ อาจจะเป็นสิ่งที่ท าให้เทศบาลนคร
นครราชสีมาไม่สามารถบรรลุตามเป้าประสงค์หลักท่ีก าหนดไว้ได้ 

1.5.2.2 ปัญหาส าคัญของเทศบาลนครนครราชสีมา ที่พบจากผลการประเมิน พบว่า 
ไม่ใช่เกิดจากการจัดให้บริการที่ไม่ดีเพียงพอต่อประชาชนผู้รับบริการและประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่  
ของเทศบาลนครนครราชสีมา แต่ปัจจัยปัญหาคือ การมีช่องทางในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว สมบูรณ์ 
และสามารถสื่อสารได้สองทางแก่ประชาชนในพ้ืนที่ด าเนินโครงการต่าง ๆ รวมถึงการมีเครื่องมือในการ
ก ากับ ควบคุม ติดตามงานโครงการที่มีผู้ประกอบการที่รับไปด าเนินการแทนเทศบาลนครนครราชสีมา  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะเห็นได้จากผลการตอบรับจากการประเมินผลเชิงคุณภาพในยุทธศาสตร์ที่ 3 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่ งพบว่าอยู่ในระดับที่น้อยนับตั้งแต่เริ่ม
ด าเนินการตามแผนในปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา ซึ่งสิ่งหนึ่งที่เทศบาลนครนครราชสีมาอาจต้องเลือกเข้ามา
ด าเนินการ ได้แก่ การใช้ Digital Disruption หรือการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับตัว และเปลี่ยน
วิธีการท างานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีอย่างมากต่อเทศบาลนคร
นครราชสีมาในช่วงสองปีท่ีเหลือของแผนต่อไป 

1.5.2.3 สิ่งที่ควรด าเนินการ คือ การสร้างเครื่องมือในการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ  
การสื่อสารสองทางต่อประชาชนผู้รับบริการ รวมถึงการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีในการก ากับควบคุมงานใน
พ้ืนที่ต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และรวมถึงการพัฒนาองค์การตามหลักการ Digital 
transformation ที่มุ่งการน าเทคโนโลยีดิจิทัล มาเปลี่ยนแปลงองค์การอย่างน้อยใน 4 เรื่อง ได้แก่ (1) การ
เพ่ิมอ านาจการตัดสินใจให้แก่บุคลากร (empower your employees) (2) การสร้างความเชื่อมโยงและ
ผูกพันธ์ในตัวลูกค้า (engage your customer) (3) การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน (optimize your 
operations) และ (4) เปลี่ยนโฉมการให้บริการของเทศบาลนครนครราชสีมา ( transform your 
product) ตัวอย่าง การด าเนินการในข้อ (2) การสร้างความเชื่อมโยงและผูกพันธ์ในตัวลูกค้า เช่น การมี 
Mobile Application ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้จาก QR Code ของป้ายติดประกาศหน้างาน รวมถึง
จะสามารถแสดงความคิดเห็น ได้รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลนครนครราชสีมา และการมีส่วนร่วมในการ
ก ากับควบคุมงานก่อสร้างในพ้ืนที่อีกด้วย หรือ ในกรณีของการด าเนินการ (3) การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานของการควบคุมงานในพ้ืนที่ อาจมี Mobile Application ที่ผู้ประกอบการจะต้องรายงานความ
คืบหน้า พร้อมภาพถ่ายผลงานจากสถานที่จริงให้ทางเทศบาลนครนครราชสีมา ได้รับทราบความคืบหน้า
ตามระยะเวลาในแต่ล่ะช่วงที่ก าหนด เป็นต้น 

     1.5.2.4 นอกจากนี้การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) ในเชิงคุณภาพยังเป็นเรื่อง
ส าคัญที่จะต้องมีการเริ่มอย่างจริงจัง เพราะเนื่องด้วยการก าหนดแต่ในเชิงปริมาณที่ผ่านมาจากผลการ
ประเมินเป็นที่แน่ชัดแล้วไม่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับการยอมรับในผลงานของเทศบาลนครนครราชสีมาแต่อย่าง
ใด แต่ตรงกันข้ามอาจท าให้เกิดความไม่เชื่อมั่นต่อคุณภาพผลงานที่ท าขึ้น ดังนั้น สิ่งนี้จึงควรจะได้มีการ
เริ่มต้นด าเนินการอย่างจริงจัง 
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๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 ๒.๑ การติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ 

 หลักแนวคิดที่ใช้ในการใช้ออกแบบกระบวนการศึกษาตามข้างต้น ได้แก่ หลักการในการวัด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลขององค์กร ตามแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ที่สถาบันพระปกเกล้า และ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กพร. ได้น าเสนอแนวทางไว้ รวมทั้งได้น าแนวคิดในการ
วิเคราะห์บันไดวัดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์เพ่ือการพิจารณาความสัมพันธ์ตามล าดับจากจุดเริ่มต้นไปถึง 
จุดสุดท้ายที่จะบ่งบอกถึงคุณค่าตามเป้าหมาย และน ามาก าหนดหาตัวบ่งชี้ส าคัญ (Key Performance 
Indicator) ที่จะบ่งบอกถึงความส าเร็จ และ/หรือ ไม่ส าเร็จจากการด าเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยรายละเอียดผลการวิเคราะห์บันไดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
เพ่ือใช้ประกอบในการประเมินผล 
 ในการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา ผู้ประเมินได้น าแนวคิดหลักการในการ
วัดความคุ้มค่า และประสิทธิผลองค์กร มาใช้เป็นกรอบในการประเมินผล ซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้ประมาณ
การมาจาก แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถาบันพระปกเกล้า และส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ กพร. ที่ได้น าเสนอและเผยแพร่แนวคิดไว้  
 

 ๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกรอบวิธีการติดตามและประเมินผลที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ มีระเบียบวิธีการในการติดตามและประเมินผลที่ชัดเจน รวมทั้งมีเครื่องมือติดตามและ
ประเมินผลที่ถูกต้องมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงประเด็นการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารจัดการของคณะผู้บริหาร ที่สามารถแก้ไขปัญหาและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดีเหมาะสมอันเกิดจากการให้บริการทีด่ีของเทศบาลนครนครราชสีมา 
 การประเมินความรับรู้และการตอบรับในผลการด าเนินงาน ตามแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา เพ่ือตอบสนองเป้าประสงค์และโอกาสการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของเทศบาลนคร
นครราชสีมา  และเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล การด าเนินงานแผนงาน/โครงการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  และประเมินผลความส าเร็จของแผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖4 ตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑. เพ่ือทราบผลความส าเร็จของโครงการตามแผนการด าเนินงานเทศบาลนครนครราชสีมา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒. เพ่ือทราบความก้าวหน้าในการน าแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ในรอบปีที่ผ่านมา  
ของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ไปสู่การปฏิบัติ 

๓. เพ่ือทราบความรับรู้และการตอบรับในผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมาในรอบปีที่ผ่านมาของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

๔. เพ่ือทราบความต้องการ/ความจ าเป็นส าหรับการวางแผนและการด าเนินงานในระยะต่อไป 
5.   เพ่ือให้ได้ข้อมูลส าหรับน าไปใช้ปรับปรุงการด าเนินงานของเทศบาลนครนครราชสีมา ในการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
6.   เพ่ือวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน/โครงการในภาพรวม 
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 ๒.๓ กรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 
 บันไดวิเคราะห์ผลงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) 
 

   ความตอบรับในการ
ด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาเทศบาลฯ 

  ความรับรู้ในการ
ด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาเทศบาลฯ 

 ระดับของการตอบรับใน
ผลการด าเนิน 
งานตามแผนพัฒนา
เทศบาลนคร นม. ใน
รอบปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

 ระดับการตอบรบัต่อ
การไปสูก่ารบรรลุ
เป้าประสงค์ของ
แผนพัฒนาเทศบาลนคร 
นม. (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕) 

  
ความก้าวหน้าในการ
ด าเนินการตามแผน 

ของการด าเนินงานตาม
กิจกรรมของเทศบาลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

 ระดับของความรับรู้
ในผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนา
เทศบาลนคร นม. 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ในรอบปีท่ีผ่านมา 

ผลการด าเนินโครงการตามแผน
ด าเนินงานเทศบาลฯ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ระดับความกา้วหนา้ในการ
น าแผนการด าเนินงาน 
เทศบาลนคร นม.  
ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔  
ไปสู่การปฏิบตั ิ

 

 ระดับความส าเรจ็ในการด าเนิน 
การตามกจิกรรมโครงการในแผน 
การด าเนินงานเทศบาลนคร 
นม. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ระดับความส าเรจ็ของการบรรลตุาม
เป้าหมายของโครงการในแผนการ
ด าเนนิงานเทศบาลนคร นม. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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๒.๔ ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
 

 2.4.1 กรอบความสัมพันธ์เของประเด็นการวัดผลและวิธีการวัดประเมินผล   :  

ตัวบ่งชี้ ขอบเขตการศึกษา สิ่งที่ต้องการได้รับค าตอบ แหล่งของข้อมูล 
เครื่องมือจัด 
เก็บข้อมลู 

ระดับความส าเร็จใน
การด าเนินกิจกรรม
ตามโครงการใน
แผนการด าเนินงานง
เทศบาลนคร
นครราชสีมา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 
 

- โครงการที่บรรจุไว้
ในแผนการ
ด าเนินงานเทศบาล
นครนครราชสีมา 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

สถานภาพของการด าเนิน
กิจกรรมตามแผนโครงการ
ในแผนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ที่ก าหนดไว้ 
ประกอบด้วย 
- ที่ด าเนินการได้ตามแผน 
- ที่ด าเนินการไม่เป็นไป

ตามแผน 
- ที่ยกเลิก 
- ฯลฯ 

- บุคลากร
ผู้เกี่ยวข้องกับ
โครงการ 

แบบเก็บ
ข้อมูลสภาพ
ปัจจุบันของ
โครงการ 
 

ระดับความส าเร็จ
ของการบรรลุตาม
เป้าหมายของ
โครงการในแผนการ
ด าเนินงานเทศบาล
นครนครราชสีมา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

- โครงการที่บรรจุไว้
ในแผนด าเนินงาน 
เทศบาลนคร
นครราชสีมา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

สถานภาพของโครงการที่
ก าหนดไว้ในแผนการ
ด าเนินงาน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ประกอบด้วย 
- ที่แล้วเสร็จ (การ

เปรียบเทียบกับ
เป้าหมายที่ก าหนด) 

- ที่ยกเลิก 
- ที่ยังอยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ 
- ฯลฯ 

- บุคลากร
ผู้เกี่ยวข้องกับ
โครงการ 

- ผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสียของ
โครงการ (กรณี
โครงการได้
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ) 

- การลงพ้ืนที่เพ่ือ
ดูผลงานที่
ปรากฏ 

แบบเก็บ
ข้อมูลสภาพ
ปัจจุบัน 
โครงการ และ
แบบสอบถาม
ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของ
โครงการ 
 

ระดับความก้าวหน้า
ในการน าแผนการ
ด าเนินงานเทศบาล
นครนครราชสีมา  
ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔  
ไปสู่การปฏิบัต ิ

- โครงการที่บรรจุไว้
ในแผนด าเนินงาน
เทศบาลนคร
นครราชสีมา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
 ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

 

สถานภาพของโครงการที่
ก าหนดไว้ในแผนการ
ด าเนินงาน ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
ประกอบด้วย 
- ที่แล้วเสร็จ (การ

เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
ที่ก าหนด) 

- ที่ยกเลิก 

- บุคลากร
ผู้เกี่ยวข้องกับ
โครงการ 

- ข้อมูลที่ได้มีการ
ประเมินผล
มาแล้วตั้งแต่
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
จนถึงปัจจุบัน 

แบบส ารวจ
สถานภาพ
ปัจจุบัน แบบ 
Checklist 
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ตัวบ่งชี้ ขอบเขตการศึกษา สิ่งที่ต้องการได้รับค าตอบ แหล่งของข้อมูล 
เครื่องมือจัด 
เก็บข้อมลู 

- ที่ยังอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

- ฯลฯ 
ระดับของความรับรู้ใน
ผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาเทศบาล
นครนครราชสีมา 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ในรอบปีที่ผ่านมา 

- กลยุทธ์ที่ก าหนดไว้
ในแผนพัฒนา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา (พ.ศ. 
 ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

- สถานภาพของการรับรู้
ในสิ่งที่เทศบาลนคร
นครราชสีมามุ่ง
ด าเนินการตามกลยุทธ์ที่
ได้ก าหนดไว้ 

- บุคลากร
ผู้เกี่ยวข้องกับ
โครงการ 

- ผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสียของ
โครงการ (ผู้พัก
อาศัยในพ้ืนที่
บริการของ
เทศบาล นม. 
และผู้เข้ามา
ขอรับบริการ) 

แบบสอบถาม
ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียของ
เทศบาลนคร 
นม. 

ระดับของการตอบรับ
ในผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕) ใน
รอบปีที่ผ่านมา 

- กลยุทธ์ที่ก าหนดไว้
ในแผนพัฒนา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา (พ.ศ. 
 ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

- สถานภาพของการตอบ
 รับต่อผลงานตามกล
 ยุทธ์ของแผนพัฒนา
 เทศบาลนคร
 นครราชสีมาได้
 ด าเนินการ 

- ผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสียของ
โครงการ (ผู้พัก
อาศัยในพ้ืนที่
บริการของ
เทศบาล นม. 
และผู้เข้ามา
ขอรับบริการ) 

แบบสอบถาม 

ระดับการตอบรับต่อ
การไปสู่การบรรลุ
เป้าประสงค์ของ
แผนพัฒนาเทศบาล
นคร นม. (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕) ในรอบปีที่
ผ่านมา 

- เป้าประสงค์ของ
แผนพัฒนา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา (พ.ศ. 
 ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

- สถานภาพของการตอบ
 รับต่อผลงานเพ่ือการ
 บรรลุเป้าประสงค์ของ
 แผนพัฒนาเทศบาลนคร
 นครราชสีมา 

- ผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสียของ
โครงการ (ผู้พัก
อาศัยในพ้ืนที่
บริการของ
เทศบาล นม. 
และผู้เข้ามา
ขอรับบริการ) 

แบบสอบถาม 
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 ๒.5 แบบส าหรับการติดตามประเมินผล 
 

แบบส ารวจสภาพปัจจุบนัของโครงการ แบบ Checklist 

ค าชี้แจง ให้ท าเครื่องหมาย  และใส่ตัวเลขลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อเท็จจริงของโครงการมากที่สุด 

แผนงานโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. .......................... 

กลุ่มภารกิจ/
ชื่อโครงการ 

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

สถานภาพการน าไป
ด าเนินการ ผลการด าเนินการ ส าหรับโครงการทีไ่ด้ตัง้เป้าผลงานไว้ หน่วยงาน 

ด าเนินการ
แล้ว 

ไม่ได้
ด าเนินการ ร้อยละ 

ยกเลิก
โครงการ 

ข้อมูล
เพิ่มเติม 

หน่วย
นับ 

แผน ผล ร้อยละ 
 

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

 

หมายเหตุ: *กรณีท่ีต้องการวัดความพึงพอใจ ตามลักษณะของแต่ละประเภทจะใช้เครื่องมือการวัดตามแบบสอบถามต่อไปนี้
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แบบสอบถาม 

เร่ือง ความพึงพอใจการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน 
ชุมชน.............................................. เทศบาลนครนครราชสีมา 

 

 แบบสอบถามนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ของเทศบาล
นครนครราชสีมา การตอบแบบสอบถาม ขอความกรุณาให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ ข้อมูลทุกข้อมีผลและ
ความส าคัญต่อการท างาน และน ามาปรับปรุงระบบการท างาน กระบวนการท างาน และประเมินผลการท างาน 
เพ่ือการปรับปรุงการท างานในครั้งต่อไป ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ จะไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่อย่างใด 
โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น ๓ ตอน ดังนี้  

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับบริการ 

ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะของประชาชนผู้ได้รับบริการ 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงใน  และเติมข้อมูลลงในช่องว่างให้ตรงกับความเป็นจริง  

๑. เพศ  
  ๑)  ชาย    ๒)  หญิง  

๒. อาย ุ   
 ๑)  ต่ ากว่า ๒๐ ปี   ๒)  ๒๐ – ๓๐ ปี    ๓)  ๓๑ – ๔๐ ปี 

 ๔)  ๔๑ – ๕๐ ปี   ๕)  ๕๑ ปีขึ้นไป 

๓. ระดับการศึกษา 
 ๑) ต่ ากว่าประถมศึกษา   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) อ่ืนๆ 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 

Q-002-2 



๓๔ 

 

๖. ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
 ๑)  ไม่ได้อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
 ๒)  น้อยกว่า ๑ ปี   
 ๓)  ตั้งแต่ ๑-๓ ปี 
 ๔)  ตั้งแต่ ๔-๕ ปี 
 ๕)  มากกว่า ๕ ปีขึ้นไป 

๗. ต าแหน่งในชุมชน  
  ประธานชุมชน     ประชาชนในชุมชน.......................................  อ่ืน ๆ ......................  

๘. เหตุผลที่ต้องใช้เส้นทาง (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)  
  ติดต่อสื่อสารในชุมชน    ติดต่อสื่อสารนอกชุมชน 

  ประกอบอาชีพ     อ่ืน ๆ (ระบุ)......................................  

ตอนที่ ๒  ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทางท าการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน หน่วยงานรับผิดชอบ เทศบาล
 นครนครราชสีมา  

ประเด็นค าถามของผู้ใช้เส้นทางการก่อสร้างถนน  

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

(๕)  
มาก 
(๔) 

 

ปานกลาง 
(๓) 

น้อย 
(๒) 

 

น้อยท่ีสุด 
(๑) 
 

๑. ด้านข้อมูลการให้บริการ 
๑.๑ การแจ้งระยะเวลาในการก่อสร้าง      
๑.๒ การแจ้งชื่อ บริษัท เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับจ้าง      
๑.๓ การแจ้งรายละเอียดโครงการการก่อสร้าง/ซ่อมแซม      
๒. ด้านการอ านวยความสะดวกในขณะให้บริการ 
๒.๑ การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม      
๒.๒ การอ านวยความสะดวกในการสัญจรในช่วงระหว่าง

ก่อสร้าง 
     

๓. ด้านคุณภาพถนน  
๓.๑ ความรวดเร็วของการก่อสร้าง/ซ่อมแซม      
๓.๒ คุณภาพของทางท่ีได้ก่อสร้าง/ซ่อมแซม      
๓.๓ ความชัดเจนของเส้นแบ่งจราจร      
๓.๔ ผิวจราจรเรียบปลอดภัยในการใช้งาน      
๔. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๔.๑  ชุมชนได้มีส่วนร่วมเสนอความต้องการในสิ่งก่อสร้าง

ดังกล่าว 
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ประเด็นค าถามของผู้ใช้เส้นทางการก่อสร้างถนน  

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

(๕)  
มาก 
(๔) 

 

ปานกลาง 
(๓) 

น้อย 
(๒) 

 

น้อยท่ีสุด 
(๑) 
 

๔.๒ มีช่องทางให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ
ดูแลในระหว่างการก่อสร้าง 

     

๕. ด้านความปลอดภัย 
๕.๑ มีการวางระบบความปลอดภัยแก่ประชาชนในชุมชน 

และผู้ใช้เส้นทางในช่วงการก่อสร้าง 
     

๖. ความพึงพอใจในภาพรวม 
๖.๑ ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการด าเนินงานของ

เทศบาลฯ ในทุก ๆ ด้าน 
     

ตอนที่ ๓ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการใช้เส้นทางในการเดินทาง  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

********ขอขอบคุณอย่างสูง********* 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง ความพึงพอใจการก่อสร้าง/ซ่อมแซม......................................  

ชุมชน................................................................. เทศบาลนครนครราชสีมา 
 

 แบบสอบถามนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ของเทศบาล
นครนครราชสีมา การตอบแบบสอบถาม ขอความกรุณาให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ ข้อมูลทุกข้อมีผลและ
ความส าคัญต่อการท างาน และน ามาปรับปรุงระบบการท างาน กระบวนการท างาน และประเมินผลการท างาน 
เพ่ือการปรับปรุงการท างานในครั้งต่อไป ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ จะไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่อย่าง
ใด โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น ๓ ตอน ดังนี้  

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับบริการ 

ตอนที่ ๓ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนที่ได้รับบริการ 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงใน  และเติมข้อมูลลงในช่องว่างให้ตรงกับความเป็นจริง  

๑. เพศ  
  ๑)  ชาย    ๒)  หญิง  
๒. อาย ุ   

 ๑)  ต่ ากว่า ๒๐ ปี   ๒)  ๒๐ – ๓๐ ปี   ๓)  ๓๑ – ๔๐ ปี 
 ๔)  ๔๑ – ๕๐ ปี   ๕)  ๕๑ ปีขึ้นไป 

๓. ระดับการศึกษา 
 ๑) ต่ ากว่าประถมศึกษา   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) อ่ืนๆ 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 
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๓๗ 

 

๗. ต าแหน่งในชุมชน  
  ประธานชุมชน     ประชาชนในชุมชน...................................  อ่ืน ๆ......................  
 

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับบริการ กรณีศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทางท าการ
ก่อสร้าง/ซ่อมแซม....................................... ชุมชน......................................................หน่วยงาน
รับผิดชอบ เทศบาลนครนครราชสีมา  

ประเด็นค าถามของผู้ใช้เส้นทางการก่อสร้าง  

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

(๕)  
มาก 
(๔) 

 

ปานกลาง 
(๓) 

น้อย 
(๒) 

 

น้อยที่สุด 
(๑) 
 

๑. ด้านข้อมูลการให้บริการ 
๑.๑ การแจ้งระยะเวลาในการก่อสร้าง      
๑.๒ การแจ้งชื่อบริษัท เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับจ้าง      

๑.๓ การแจ้งรายละเอียดโครงการการก่อสร้าง/ซ่อมแซม      
๒. ด้านการอ านวยความสะดวกในขณะให้บริการ 
๒.๑ การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม      
๒.๒ การอ านวยความสะดวกในการสัญจรในช่วงระหว่างก่อสร้าง      
๓. ด้านการจัดการการก่อสร้าง/ซ่อมแซม 
๓.๑ ความรวดเร็วของการก่อสร้าง/ซ่อมแซม      
๓.๒ คุณภาพของผลงานที่ได้ก่อสร้าง/ซ่อมแซม      
๔. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๔.๑  ชุมชนได้มีส่วนร่วมเสนอความต้องการในการก่อสร้าง/

ซ่อมแซม ดังกล่าว 
     

๔.๒ มีช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการก ากับดูแลใน
ระหว่างการก่อสร้าง/ซ่อมแซม 

     

๕. ด้านความปลอดภัย 
๕.๑ มีการวางระบบความปลอดภัยแก่ประชาชนในชุมชน และ

ผู้ใช้เส้นทางในช่วงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม 
     

๖. ความพึงพอใจในภาพรวม 
๖.๑ ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการด าเนินงานของ 

เทศบาลฯ ในทุก ๆ ด้าน 
     

ตอนที่ ๓ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการก่อสร้าง/ซ่อมแซม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
 

********ขอขอบคุณอย่างสูง********* 

 



๓๘ 

 

แบบสอบถาม 
เร่ือง ความพึงพอใจการด าเนินงาน/โครงการ........................... 

ชุมชน................................................................. เทศบาลนครนครราชสีมา 
 

 แบบสอบถามนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ของเทศบาล
นครนครราชสีมา การตอบแบบสอบถาม ขอความกรุณาให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ ข้อมูลทุกข้อมีผลและ
ความส าคัญต่อการท างาน และน ามาปรับปรุงระบบการท างาน กระบวนการท างาน และประเมินผลการท างาน 
เพ่ือการปรับปรุงการท างานในครั้งต่อไป ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ จะไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่อย่าง
ใด โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น ๔ ตอน ดังนี้  

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงใน  และเติมข้อมูลลงในช่องว่างให้ตรงกับความเป็นจริง  

1. เพศ  

  ๑)  ชาย    ๒)  หญิง  
2. อาย ุ   

 ๑)  ต่ ากว่า ๒๐ ปี   ๒)  ๒๐ – ๓๐ ปี    ๓)  ๓๑ – ๔๐ ปี 

 ๔)  ๔๑ – ๕๐ ปี   ๕)  ๕๑ ปีขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษา 

 ๑) ต่ ากว่าประถมศึกษา   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) อ่ืนๆ 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 
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๓๙ 

 

๗. ต าแหน่งในชุมชน  

  ประธานชุมชน     ประชาชนในชุมชน...................................  อ่ืน ๆ......................  
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับบริการ กรณีศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  

ประเด็นค าถามของผู้ใช้บริการ  
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(๕) 

มาก 
(๔) 

ปานกลาง 
(๓) 

น้อย 
(๒) 

น้อยที่สุด 
(๑) 

๑. การแจ้งรายละเอียดโครงการ      

๒. การอ านวยความสะดวกในช่วงด าเนินงาน      

๓. ความรวดเร็วของการด าเนินงาน      

๔. คุณภาพของผลงานที่ด าเนินงาน      

๕. ชุมชนมีส่วนร่วมเสนอความต้องการในการด าเนินงาน       

๖. มีช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการก ากับดูแล 
ในระหว่างการด าเนินงาน 

     

๗. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการด าเนินงาน 
ของเทศบาลฯ ในทุก ๆ ด้าน 

     

ตอนที่ ๓ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….................……  

ตอนที่ ๔ ข้อเสนอแนะความต้องการการด าเนินงานในอนาคตของเทศบาลนครนครราชสีมา  

………………………………………………………………………………………………………………………………………...……...………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………...........………… 

 

 

 
 
 
 
 

********ขอขอบคุณอย่างสูง********* 

 



๔๐ 

 

แบบสอบถามผู้มีสว่นได้สว่นเสีย ของเทศบาลนครนครราชสีมา 
แบบสอบถาม ชุดที่ ๑ ส าหรับพนักงานเทศบาล 

 

 แบบสอบถามนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือประเมินความรับรู้และการตอบรับในผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ในรอบปีที่ผ่านมา การตอบแบบสอบถาม ขอความ
กรุณาให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ ข้อมูลทุกข้อมีผลและความส าคัญต่อการท างาน และน ามาปรับปรุงระบบการ
ท างาน กระบวนการท างาน และประเมินผลการท างาน เพ่ือการปรับปรุงการท างานในครั้งต่อไป ข้อมูลของท่าน
จะถูกเก็บเป็นความลับ จะไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่อย่างใด โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น ๓ ตอน ดังนี้  

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ท่านเห็นว่าถูกต้องตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด และโปรดตอบ
ค าถามทุกข้อ 

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. ต าแหน่งการปฏิบัติงาน 
 ๑)  พนักงานปฏิบัติการ   
 ๒)  ผู้บริหารระดับต้น (หัวหน้าฝ่าย) 
 ๓)  ผู้บริหารระดับกลาง (ผู้อ านวยการกอง) (ผู้อ านวยการส่วน) 
 ๔)  ผู้บริหารระดับสูง (ผู้อ านวยการส านัก หรือรองปลัดเทศบาลฯ ขึ้นไป) 

 
ตอนที่ ๒ ประเมินความรับรู้และการตอบรับในผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 

(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ส่วนพนักงานเทศบาล 
 

ค าชี้แจง ขอให้ท่านตอบค าถามตามความคิดเห็นของท่าน ให้ตรงกับการด าเนินการของเทศบาลนคร
นครราชสีมา โดยโปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด  

รายการประเมิน 

สถานภาพการรับรู้ ระดับความพอใจในผลงาน 

สามารถ
รับรู้ได้ 

ไม่
สามารถ
รับรู้ได้ 

มาก
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
(๔) 

ปานกลาง 
(๓) 

น้อย 
(๒) 

น้อย
ที่สุด 
(๑) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและทั่วถึง 
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๔๑ 

 

รายการประเมิน 

สถานภาพการรับรู้ ระดับความพอใจในผลงาน 

สามารถ
รับรู้ได้ 

ไม่
สามารถ
รับรู้ได้ 

มาก
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
(๔) 

ปานกลาง 
(๓) 

น้อย 
(๒) 

น้อย
ที่สุด 
(๑) 

๑. มีการพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรม
การให้บริการ 

       

๒. มีความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ 
และมีผลงานที่ชัดเจน 

       

๓. มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมี
ส่วนร่วม 

       

๔. มีการพัฒนาอาคารสถานที่ เครื่องมือ
เครื่องใช้เพ่ือให้บริการ 

       

 
ตอนที่ ๓ ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลนครนครราชสีมา 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(๕) 

มาก 
(๔) 

 ปานกลาง 
(๓) 

 น้อย 
(๒) 

น้อยท่ีสุด 
 (๑) 

ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการด าเนินงานของ
เทศบาลฯ ในทุก ๆ ด้าน 

     

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ........................ 
  



๔๒ 

 

แบบสอบถามผู้มีสว่นได้ ส่วนเสียของเทศบาลนครนครราชสีมา 
แบบสอบถาม ชุดที่ ๒ ส าหรับประชาชน  

ชุมชน....................... ............................................ 
 

 แบบสอบถามนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือประเมินความรับรู้และการตอบรับในผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ในรอบปีที่ผ่านมา และประเมินการตอบรับต่อการ
ไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ในรอบปีที่ผ่านมา 
การตอบแบบสอบถาม ขอความกรุณาให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ ข้อมูลทุกข้อมีผลและความส าคัญต่อการท างาน 
และน ามาปรับปรุงระบบการท างาน กระบวนการท างาน และประเมินผลการท างาน เพ่ือการปรับปรุงการท างาน
ในครั้งต่อไป ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ จะไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่อย่างใด โดยแบบสอบถาม
แบ่งเป็น ๔ ตอน ดังนี้  

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ลงใน  ที่ท่านเห็นว่าถูกต้องตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด และโปรดตอบ
ค าถามทุกข้อ 

๑. เพศ  
  ๑)  ชาย    ๒)  หญิง  

๒. อาย ุ   
 ๑)  ต่ ากว่า ๒๐ ปี   ๒)  ๒๐ – ๓๐ ปี   ๓)  ๓๑ – ๔๐ ปี 
 ๔)  ๔๑ – ๕๐ ปี   ๕)  ๕๑ ปีขึ้นไป 

๓. ระดับการศึกษา 
 ๑) ต่ ากว่าประถมศึกษา  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) อ่ืน 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 

Q-003-2 



๔๓ 

 

๗. ต าแหน่งในชุมชน  

  ประธานชุมชน     ประชาชนในชุมชน...........................  อ่ืน ๆ.......................... 

ตอนที่ ๒ ประเมินความรับรู้และการตอบรับในผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

 
ค าชี้แจง  ขอให้ท่านตอบค าถามตามความคิดเห็นของท่าน ให้ตรงกับการด าเนินการของเทศบาลนคร

นครราชสีมา โดยให้ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

รายการประเมิน 

สถานภาพการรบัรู ้ ระดับความพอใจในผลงาน 

สามารถ
รับรู้ได้ 

ไม่
สามารถ
รับรู้ได้ 

มาก
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
(๔) 

ปานกลาง 
(๓) 

น้อย 
(๒) 

น้อย
ที่สุด 
(๑) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพ 
๑. มุ่งสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ

ความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตท้องถิ่น 
       

๒. มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความ
มั่นคงปลอดภัยของประชาชน 

       

๓. มีกิจกรรมการปลูกจิตส านึกสาธารณะ
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสังคม 

       

๔. มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และแบบอย่าง
ความดีงามในสังคม 

       

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
๑. มุ่งพัฒนาดูแลสิ่งแวดล้อม และการ

เตรียมความพร้อมรับมือต่อสาธารณภัย 
       

๒. มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบนิเวศน์ 
และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง 

       

๓. พัฒนาและให้ความรู้ในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและร่วมมือกับทุกภาคส่วน 

       

๔. มีกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

       

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ 
๑. มุ่งพัฒนารายได้ให้แก่ชุมชน        
๒. มีกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจและ

การท่องเที่ยว 
       



๔๔ 

 

ตอนที่ ๓ ประเมินการตอบรับต่อการไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ในรอบปีที่ผ่านมา 

ค าชี้แจง  ขอให้ท่านตอบค าถามตามความคิดเห็นของท่าน ให้ตรงกับการด าเนินการของเทศบาลนครนครราชสีมา 
โดยให้ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(๕) 

มาก 
(๔) 

ปานกลาง 
(๓) 

น้อย 
(๒) 

น้อยที่สุด 
(๑) 

1. มีความเชื่อมั่นต่อการจัดให้บริการของเทศบาล
นครนครราชสีมา 

     

2. เข้าถึงแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ได้
โดยง่าย 

     

3. ครอบครัวมีความอบอุ่น      

4. ปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมลดลง      

5. รายได้ของครอบครัวเพ่ิมมากขึ้น      

 

ตอนที่ ๔ ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาล 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(๕) 

มาก 
(๔) 

ปานกลาง 
(๓) 

น้อย 
(๒) 

น้อยที่สุด 
(๑) 

ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการด าเนินงาน 
ของเทศบาลฯ ในทุก ๆ ด้าน 

     

 
ตอนที่ ๕ ข้อเสนอแนะความต้องการการด าเนินงานในอนาคตของเทศบาลนครนครราชสีมา  

 ๑) ด้านการให้บริการ เช่น การรับช าระแบบออนไลน์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๒) ด้านการพัฒนาชุมชน หรือท้องถิ่น เช่น ถนน สวนสาธารณะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ๓) ด้านอื่น ๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………............……… 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  



ส่วนที ่๓  

ผลการวิเคราะห์การตดิตามและประเมินผล 
 

 ส่วนนี้จะเป็นผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล โดยเป็นการน าเสนอผลการพิจารณา
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการพิจารณาการ
ติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และการ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
 
๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 ๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 

 ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ๑.๑.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประกอบด้วย 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป
 และข้อมูลพ้ืนฐาน 
 ขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑)  ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ

หมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ฯลฯ ด้าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

๑๖ 
๓ 

เหตุผล   เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
 (๒)  ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 

เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร 
เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วง
อายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒) ๒ 

เหตุผล   เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
 (๓)  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 

สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ 

(๒) ๒ 

เหตุผล   เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 



๔๖ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

 (๔)  ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น  
การคมนาคมขนส่ง  การไฟฟ้า การประปา 
โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) ๒ 

เหตุผล   เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
 (๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร 

การประมง  การปศุสัตว์ การบริการ การ
ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ  

(๒) ๒ 

เหตุผล   เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
 (๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น 

การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมือง และของที่
ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

(๒) ๒ 

เหตุผล   เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
 (๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ 

ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
(๒) ๒ 

เหตุผล   เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
 (๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 
(๒) ๐ 

เหตุผล   ขาดการน าข้อมูล จปฐ. มาใช้ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาฯ 
 (๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการและ

การด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓) ๑ 

เหตุผล   ขาดการเสนอรายงานผลการประชุมประชาคม  แต่ได้น าผลการประชุมประชาคมมาใช้
 ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาฯ ซึ่งประชาชนได้มีส่วนร่วมในการก าหนดและแก้ไขปัญหาของ
 ชุมชน วัดจากการจัดท าแผนพัฒนาของชุมชนที่ประชาชนได้เข้าร่วมประชุมประชาคมเพ่ือการ
 จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลและเห็นถึงความส าคัญของแผนพัฒนาเทศบาล แต่ควรให้มีการ
 จัดล าดับความส าคัญของปัญหาของชุมชน เพ่ือให้สัดส่วนของโครงการกับงบประมาณ
 ใกล้เคียงกัน 
๒. การวิเคราะห์
 สภาวการณ์ 
 และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ

สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ

๒๐ 
(๕) 

๑๗ 
๕ 



๔๗ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและThailand ๔.๐ 

เหตุผล   เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
 (๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ

และการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์
ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓) ๐ 

เหตุผล   ไม่มีการวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ 
 (๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 

การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓) ๓ 

เหตุผล   เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
 (๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้

ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพ และกลุ่มต่าง ๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓) ๓ 

เหตุผล   เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
 (๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ 

ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น  
การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓) ๓ 

เหตุผล   เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
 (๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการ

พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อ
การด าเนินงานได้แก่   S-Strength (จดุแข็ง)  
W-Weakness (จดุอ่อน)  O-Opportunity (โอกาส) 
และ T-Threat (อุปสรรค) 

(๓) ๓ 

เหตุผล   เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑  ยุทธศาสตร์  
 ขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน

๖๐ 
(๑๐) 

๖๐ 
๑๐ 



๔๘ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

เหตุผล   เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
๓.๒  ยุทธศาสตร ์
 ขององค์กรปกครอง 
 ส่วนท้องถิ่น 
 ในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐) ๑๐ 

เหตุผล   เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐) ๑๐ 

เหตุผล   เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง
อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพ
ที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(๕) ๕ 

เหตุผล   เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
๓.๕ กลยุทธ ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท า

ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะ
น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ
ชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕) ๕ 

เหตุผล   เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
๓.๖  เป้าประสงค ์
 ของแต่ละประเด็น

กลยุทธ ์

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น  
มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

(๕) ๕ 

เหตุผล   เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง

ยุทธศาสตร์
(Positioning) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จ
ทางยุทธศาสตร์ 

(๕) ๕ 

เหตุผล   เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 



๔๙ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๓.๘ แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 
ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือแผนงานที่
เกิดจากเป้าประสงค์ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕) ๕ 

เหตุผล   เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
๓.๙  ความเชื่อมโยง

ของยุทธศาสตร์ 
 ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) ๕ 

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 / ขนาดพ้ืนที่ / อาณาเขต 

   - ลักษณะที่ตั้ง 
          ท าเลที่ตั้งของเทศบาลนครนครราชสีมาถือเป็นศูนย์กลางของจังหวัด ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา  อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ ๑๔ - ๑๖ องศาเหนือ และเส้นแวงที่ ๑๐๑ - ๑๐๓ องศา
ตะวันออก (พิกัดทางภูมิศาสตร์ของที่ตั้ งส านักงานเทศบาลนครนครราชสีมา คือ ๘๓๑ ,๙๑๓.๐  
๑,๖๕๗,๗๒๕.๑ สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ ๑๗๔ - ๒๐๖ เมตร  มีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร 
โดยทางรถยนต์  ๒๕๕  กิโลเมตร ทางรถไฟ  ๒๖๔  กิโลเมตร  ส่วนลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบลาดเอียงไปทาง
ทิศตะวันออก ตอนเหนือของตัวเมืองเป็นที่ราบลุ่ม ทางตะวันตกเฉียงใต้เป็นที่ราบสูง ลักษณะดินเป็นดินร่วน
ปนทราย มีล าตะคองซึ่งเป็นล าน้ าหลักของแม่น้ ามูล ไหลผ่านตัวเมืองด้านทิศเหนือ ความยาวประมาณ ๑๒ 
กิโลเมตร 
 
 



๕๐ 
 

- ขนาดพื้นที่ 
  เทศบาลนครนครราชสีมา มีพ้ืนที่รับผิดชอบ ๓๗.๕ ตารางกิโลเมตร หรือ  ๒๓,๔๓๗ ไร่ ๒ งาน 

คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๖ ของพ้ืนที่อ าเภอเมือง (อ าเภอเมืองนครราชสีมา มีพ้ืนที่ประมาณ  ๗๕๕.๕  ตารางกิโลเมตร) 
หรือประมาณร้อยละ ๐.๑๘ ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด (จังหวัดนครราชสีมามีพ้ืนที่ประมาณ  ๒๐,๔๙๓.๙  ตาราง
กิโลเมตร) 
          - อาณาเขต 
  โดยรอบเขตเทศบาลนครนครราชสีมา มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ 
ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับพ้ืนที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบลหมื่นไวย  องค์การบริหาร 

ส่วนต าบลหนองกระทุ่ม และองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
ทิศใต ้  ติดต่อกับพ้ืนที่ของ เทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม องค์การบริหารส่วน 

ต าบลหนองจะบกและเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับพ้ืนที่ของ เทศบาลต าบลหัวทะเล 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับพ้ืนที่ของ เทศบาลต าบลปรุใหญ่  เทศบาลต าบลบ้านใหม่ และ
เทศบาลต าบลสุรนารี 

      ๑.๒.๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 
                 ลักษณะภูมิประเทศภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา แบ่งออกเป็น 
      ด้านทิศเหนือ  มีความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ ๑๗๙ -๑๘๐ เมตร  พ้ืนที่เป็นที่ลุ่ม มี
ปัญหาน้ าท่วมถึงในบางพ้ืนที่  
         ด้านทิศใต้   มีความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ ๑๗๖ - ๒๐๖ เมตร พ้ืนที่เป็นที่เนินลาด
ชันสูง ติดเขตทหารและป่าสงวนแห่งชาติ 
        ด้านทิศตะวันตก มีความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ ๑๗๔ - ๑๗๘  เมตร พื้นที่เป็นที่ราบสูง 
        ด้านทิศตะวันออก มีความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ ๑๘๒ - ๒๐๖ เมตร สภาพพ้ืนที่
บางแห่งเป็นแอ่ง 
   ๑.๒.๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 
   สภาพอากาศทั่วไปของจังหวัดนครราชสีมาอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุม ๒ ชนิด คือ มรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ (เริ่มตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์) มรสุมนี้มีแหล่งก าเนิดจาก
บริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกเหนือแถบประเทศมองโกเลียและจีน พัดพาเอามวลอากาศเย็นและแห้ง
จากแหล่งก าเนิดเข้ามาปกคลุมประเทศไทย ท าให้บริเวณจังหวัดนครราชสีมาประสบกับภาวะอากาศหนาว
เย็นและแห้งแล้ง โดยทั่วไป ส่วนมรสุมอีกชนิดหนึ่ง คือ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (เริ่มตั้งแต่กลางเดือน
พฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม) มรสุมนี้มีแหล่งก าเนิดจากบริเวณความกดอากาศสู งใน  ซีกโลกใต้ บริเวณ
มหาสมุทรอินเดีย ซึ่งพัดออกจากศูนย์กลางเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้และเปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้  
เมื่อพัดข้ามเส้นศูนย์สูตร พัดพาเอามวลอากาศชื้นจากมหาสมุทรอินเดียมาสู่ประเทศไทย ท าให้บริเวณจังหวัด
นครราชสีมา มีเมฆมากและฝนตกชุกโดยทั่วไป 
      ๑.๒.๑.๔ ลักษณะของดิน 
   สภาพดินบางส่วนเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ดินเค็มถึงหนึ่ง
ในสามของภาคคือ ๑๗.๘ ล้านไร่ จังหวัดนครราชสีมา มีพ้ืนที่ดินเค็มมากที่สุดและรุนแรงที่สุด โดยมีพ้ืนที่ดินเค็ม
ทั้งหมด ๑๒.๘ ล้านไร่ เป็นพ้ืนที่เค็มมากท าการเพาะปลูกไม่ได้ ๐.๔๘ ล้านไร่  พ้ืนที่ดินเค็มน้อยถึงปานกลาง
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ใช้ปลูกข้าว ๒ ล้านไร่ และพ้ืนที่รับน้ าที่มีศักยภาพท าให้เกิดการแพร่ดินเค็มอีก ๒.๑ ล้านไร่ โดยปัญหาการ
แพร่กระจายของดินเค็มยังไม่พบรายงานในพ้ืนที่เทศบาลนครนครราชสีมา มีการใช้ประโยชน์จากที่ดิน  
เพ่ือการเกษตรน้อยพบได้บ้างในบริเวณเลียบล าตะคองทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกของเมือง 
 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 ได้ด าเนินการ
ในรูปแบบของการจัดตั้งองค์กรจัดตั้งชุมชน ที่เกิดจากการรวมตัวกันของประชาชนในชุมชน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเองร่วมกับหน่วยงาน
ทุกภาคส่วน บนพ้ืนฐานการพ่ึงพาตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดทั้งเพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น  
ทั้งเพ่ือให้ประชาชนได้ตรวจสอบและเสนอความต้องการของประชาชน ปัจจุบันเทศบาลนครนครราชสีมา   
มีการจัดตั้งชุมชน ๙๐ ชุมชน แบ่งตามเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา ๔ เขต  

      ๑.๒.๒.๒ การเลือกตั้ง 
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นการแสดงออก  

ที่ส าคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประขาชนในขตเทศบาลนครนครราชสีมา ผ่านกระบวนการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา เมื่อคราวการเลือกตั้งในวันที่  28 มีนาคม 
2564 ได้มีผู้สมัครเป็นนายกเทศมนตรี จ านวน 4 คน มีผู้มีสิทธิ์และคุณสมบัติสมัครสมาชิกสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมา รวมกลุ่มเพ่ือสมัครรับเลือกตั้ง 4 กลุ่ม จ านวน 93 คน และมีผู้สมัครอิสระที่ไม่สังกัดกลุ่มใด
จ านวน 3 คน แสดงให้เห็นถึงความสนใจในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ในการด าเนินการพัฒนา
เทศบาลตามแนวทางของกลุ่ม ซึ่งเป็นตัวแทนของประชากรในเขตเทศบาลหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น 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 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครราชสีมา ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2564 
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กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของประชากร ในช่วงเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ – สิงหาคม 2564  

 
 
 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 แต่จะมีการเปิดสอนการกีฬาเพ่ิมเติม  เข้าไป
ในหลักสูตร ส าหรับประเภทกีฬาที่ท าการเปิดสอนนั้น ประกอบด้วย กรีฑา , ฟุตบอล, ยกน้ าหนัก, มวยสากล
สมัครเล่น, เซปักตะกร้อ  โดยนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลทุกคน จะได้รับสวัสดิการทุนการศึกษา ที่ พัก 
อาหาร  และนอกจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง ๖ โรงเรียน  เทศบาลยังมีศูนย์เยาวชนสุรนารี ซึ่งตั้งอยู่ใน
บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดนครราชสีมา เปิดให้บริการเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เน้นการส่งเสริม
กีฬา กิจกรรมทางนันทนาการและสันทนาการต่างๆ นอกจากนี้เทศบาลได้ด าเนินงานด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ก่อนวัยเรียน จ านวน ๘ ศูนย์ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นศูนย์ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ ตามแผนปฏิบัติการถ่ายโอน
ภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ในส่วนของการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มีสถานศึกษาในสังกัด
หน่วยงานต่างๆ ในเขต อ าเภอเมืองและอ าเภอใกล้เคียง อาทิ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  กรมการศาสนา  สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  
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   ๑.๒.4.๒ สาธารณสุข 
   ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมามีสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเปิดให้บริการ
แก่ประชาชน  ประกอบไปด้วย ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 แห่ง โรงพยาบาลของรัฐ  ๓ แห่ง  โรงพยาบาล
เอกชน ๕ แห่ง   
     ๑.๒.4.๓ อาชญากรรม 
   ส าหรับสถานีต ารวจภูธรที่รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครนครราชสีมามี ๒ แห่ง คือ 
สถานีต ารวจภูธรเมืองนครราชสีมา และสถานีต ารวจภูธรโพธิ์กลาง โดยจากข้อมูลสถิติการก่อเหตุ
อาชญากรรมของสถานีต ารวจภูธรเมืองนครราชสีมาซึ่งดูแลพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
ในปี ๒๕๕๘ จะพบว่าไม่มีสถิติการก่อเหตุอาชญากรรมที่รุนแรง เช่น ฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนา และการปล้นทรัพย์ 
      ๑.๒.4.๔ ยาเสพติด สภาพปัญหาทางสังคมและแนวทางการแก้ไขในพ้ืนที่เทศบาลนคร
นครราชสีมา 

- การจัดระเบียบสังคม  โดยเทศบาลนครนครราชสีมาร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  ต ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา  สภ.เมืองนครราชสีมา  และ อป
พร. ตรวจความเรียบร้อยบริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  สถานบริการ ร้านจ าหน่ายสุรา  ซึ่งหากพบ
ผู้กระท าผิดจะด าเนินการตามกฎหมาย  

 - การจัดกิจกรรมค่ายบ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  เพ่ือให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้รับ
การบ าบัดรักษาคืนคนดีสู่สังคม  โดยจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องโทษ  พิษภัยของยาเสพติด  และเสริมสร้าง
คุณธรรม  จริยธรรม  กตัญญูต่อบุพการี  รวมทั้งการฝึกอาชีพ  เพ่ือสร้างงาน สร้างรายได้  และจะไม่ไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  

- แต่งตั้งอาสาสมัครป้องกันยาเสพติด (๒๕ ตาสับปะรด)  ท าหน้าที่สอดส่องดูแลแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  เพื่อรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังในการต่อสู้กับยาเสพติด   

- ติดตั้งตู้รับข้อมูลเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดประจ าชุมชน  เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งข้อมูล
เบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดในชุมชน   

๑.๒.4.๕ การสังคมสงเคราะห์ 
ส าหรับการด าเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  มีจ านวนผู้มี

สิทธิรับเบี้ยยังชีพ ดังต่อไปนี้ 
๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน ๑๗,๔๕๙ คน คิดเป็นเงิน ๑๓๘,๖๒๐,๔๐๐ บาท 
   แบ่งเป็นช่วงอายุ ดังนี้      

อายุ ๖๐ – ๖๙ ป ี จ านวน ๙,๘๓๐ คน คิดเป็นเงิน ๗๐,๗๗๖,๐๐๐ บาท 
อายุ ๗๐ – ๗๙ ป ี จ านวน ๕,๑๕๙ คน คิดเป็นเงิน ๔๓,๓๓๕,๖๐๐ บาท 
อายุ ๘๐ – ๘๙ ป ี จ านวน ๒,๑๓๘ คน คิดเป็นเงิน ๒๐,๕๒๔,๘๐๐ บาท 
อายุ ๙๐ ปี ขึ้นไป จ านวน ๓๓๒ คน คิดเป็นเงิน ๓,๙๘๔,๐๐๐ บาท 

๒. เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน ๒,๑๒๑ คน คิดเป็นเงิน ๒๐,๓๖๑,๖๐๐ บาท 
๓. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน ๑๓๐ คน คิดเป็นเงิน ๗๘๐,๐๐๐ บาท 

๑.๒.๕ ระบบบริการพื้นฐาน    
                ๑.๒.๕.๑ การคมนาคมและการจราจร 
  - ถนน 



๕๔ 
 

เทศบาลนครนครราชสีมา มีถนนสายหลักซึ่งเป็นถนนทางหลวงแผ่นดินพาดผ่านหลายสาย 
ซึ่งถือว่าเป็นถนนที่มีปริมาณรถยนต์สัญจรผ่านไปมาหนาแน่น ประกอบด้วย ถนนมิตรภาพ ถนนมิตรภาพ-
โชคชัย (ช่วงจากแยกไฟแดงบิ๊กซี ถึง หัวทะเล)  และถนนสุรนารายณ์ และภายในเขตเทศบาล มีถนนที่เป็น
ถนนสายหลัก จ านวน ๒๗ สาย ถนนสายรองกว่า ๒๘๕ สาย ลักษณะของถนนภายในคูเมือง มีลักษณะเป็น
ตาราง (Grid System Pattern) ตามแบบผังเมืองเดิม  
 - การจราจร 

เทศบาลนครนครราชสีมาเป็นเทศบาลขนาดใหญ่ มีพ้ืนที่ ๓๗.๕ ตารางกิโลเมตร แม้ว่า
ประชากรในเขตเทศบาลนคนครราชสีมา ตามสถิติทะเบียนราษฎร ในช่วงปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ มีจ านวนลดลง
ทุกปี แต่เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบันมีการขยายการลงทุนทั้งทางด้านอุตสาหกรรม การเกษตร 
และการท่องเที่ยวมากข้ึน  

๑.๒.๕.๒ การไฟฟ้า 
  โรงไฟฟ้าในจังหวัดนครราชสีมามีจ านวนทั้งสิ้น ๔๗ แห่ง โดยแยกเป็นโรงไฟฟ้าของการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตจ านวน ๒ แห่ง โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ จ านวน ๑๙ แห่ง  โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ จ านวน ๑๓ 
แห่ง  โรงไฟฟ้าชีวมวล จ านวน ๑๐ แห่ง  โรงไฟฟ้าพลังลม จ านวน ๒ แห่ง และโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ จ านวน 
๑ แห่ง ก าลังการผลิตรวม ๑๐๐๐.๖ MW  

 ๑.๒.๕.๓ การประปา 
- การประปาเทศบาลนครนครราชสีมา 

   ระบบน้ าดิบ 
การประปาเทศบาลนครนครราชสีมา  ท าการผลิตน้ าประปาโดยใช้น้ าดิบจากเขื่อน  

ล าตะคองและเข่ือนล าแชะ  โดยมีวิธีรับน้ าดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ าประปา  ดังนี้ 
  ๑. การรับน้ าดิบจากคลองธรรมชาติ 
  ๒. การรับน้ าดิบจากเส้นท่อ 

     ระบบผลิตน้ าประปา 
การประปาเทศบาลนครนครราชสีมา  มีระบบผลิตน้ าประปา ๒ ระบบ คือ ระบบกรองช้า 

(Slow Sand Filter) และระบบกรองเร็ว (Rapid Sand Filter)  
  ๑.๒.๕.๔ โทรศัพท์  

 - โทรศัพท์  ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา มีหน่วยงานที่ให้บริการด้านโทรศัพท์พ้ืนฐาน 
อยู่ ๒ ราย ได้แก่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) (NT) และ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ 
National Telecom: NT Co. ซึ่งนอกจากให้บริการด้านโทรศัพท์แล้วยังให้บริการด้าน Internet ความเร็วสูง 
ซึ่งอัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูลขึ้นอยู่กับเครือข่ายและพ้ืนที่การให้บริการ 
   ๑.๒.๕.๕ ไปรษณีย ์

 - การไปรษณีย์ ภายในจังหวัดนครราชสีมา มีการจัดตั้งที่ท าการไปรษณีย์ เพ่ือให้การบริการ
การสื่อสารไปรษณีย์  โดยแบ่งเป็น 

 : ที่ท าการไปรษณีย์ในสังกัดส านักงานไปรษณีย์เขต ๓ นครราชสีมา มีทั้งหมดจ านวน ๓๕ 
แห่ง ในจ านวนนี้ ตั้งอยู่ในอ าเภอเมืองนครราชสีมา ๖ แห่ง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา (ต าบลใน
เมือง) จ านวน ๕ แห่ง 

๑.๒.๖ ระบบเศรษฐกิจ 
          ๑.๒.๖.๑ การเกษตร 



๕๕ 
 

การปลูกพืชในจังหวัดนครราชสีมา มีพ้ืนที่ท าการเกษตร ๘.๙ ล้านไร่ มีครัวเรือนเกษตรกร 
จ านวน ๓๑๐,๑๘๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๑๔ ของครัวเรือนทั้งจังหวัด โดยพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะท าการ
ปลูกข้าวและพืชไร่ โดยมีข้าวเป็นพืชที่มีจ านวนการเพาะปลูกมากที่สุดคือ ๓.๙  ล้านไร่ และ มันส าปะหลัง
เป็นพืชไร่ที่มีจ านวนการเพาะปลูกมากที่สุด คือ ๑.๙ ล้านไร่ ปัญหาหลักในการท าการเกษตรของเกษตรกร 
คือ ปัญหาดินเค็ม ซึ่งมีพ้ืนที่ดินเค็ม ๓,๘๔๙,๒๕๔ ไร่ หรือร้อยละ ๓๐.๐๕ ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด ส่วนใหญ่ขาด
การปรับปรุงบ ารุงดินหรือมีการปรับปรุงดินแต่ยังไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช  
  ๑.๒.๖.๒ การท่องเที่ยว 
  จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นเมือง
ส าคัญที่เป็นเหมือนประตูส าหรับเดินทางต่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เทศบาลนครนครราชสีมาเป็น
ส่วนหนึ่งในการดูแลพ้ืนที่การท่องเที่ยวในเขตเทศบาล ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 
ประตูชุมพล ศาลหลักเมือง ศาลเจ้าพ่อช้างเผือก เป็นต้น  

๑.๒.๖.๓ อุตสาหกรรม 
จังหวัดนครราชสีมาเป็นหนึ่งในเมืองหลักที่เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอุตสาหกรรม 

เนื่องจาก ความพร้อมทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งเป็นเมืองหน้าด่านในการเดินทางสู่ภาคอีสาน และมี
ระยะทางไม่ไกลจาก   ศูนย์กระจายสินค้า ทางเรือ อีกทั้งมีจ านวนแรงงานในปริมาณมาก โดยมีประชากร  
ที่อยู่ในก าลังแรงงานมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของประชากรในจังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมาจึงจัดให้
เป็นพ้ืนที่เป้าหมายของการพัฒนาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยมีจ านวน
โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครราชสีมา ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๒,๖๒๓ โรงงาน  
มูลค่าการลงทุน ๑๗๔,๖๕๕.๒๑ ล้านบาท และมีจ านวนคนงานรวมทั้งสิ้น ๑๔๖,๖๒๘ คน  

     ๑.๒.๖.๔ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  การพาณิชยกรรมในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ส่วนใหญ่กระจายตัวบริเวณสองฝั่งถนน
มิตรภาพ ถนนอัษฎางค์ ถนนมหาดไทย ถนนไชยณรงค์ ถนนชุมพล ถนนราชด าเนิน ถนนจักรี ถนน  
สุรนารี ถนนโพธิ์กลาง และถนนจอมสุรางค์ยาตร์ ส าหรับข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ของร้านค้าที่ตั้งอยู่
ภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ปัจจุบันมีร้านค้าที่จดทะเบียนตั้งใหม่ปีละประมาณ ๕๐๐ – ๖๐๐ ราย 
มียอดรวมผู้จดทะเบียนพาณิชย์ทั้งหมดประมาณ ๖๕,๐๐๐ ราย 

๑.๒.๗ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
         ๑.๒.๗.๑ การนับถือศาสนา 

จงัหวัดนครราชสีมา มีวัดมากที่สุดในประเทศไทย มีจ านวน ๒,๑๐๗ วัด (ข้อมูลจากเว็บไซต์
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑) อยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลนคร
นครราชสีมา ๓๕ วัด มีวัดที่ส าคัญ ได้แก่ วัดศาลาลอย, วัดสุทธจินดา, วัดป่าสาลวัน, วัดบูรพ์, วัดพระ
นารายณ์, และวัดอิสาน เป็นต้น และมีจ านวนผู้นับถือศาสนาในจังหวัดนครราชสีมา จ านวน ๒,๖๑๐,๑๖๔ คน   
         ๑.๒.๗.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 

งานประเพณีส าคัญๆ 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 ภาษาถ่ิน 
 ในจังหวัดนครราชสีมา มีภาษาไทยโคราชเป็นภาษาท้องถิ่นดั้งเดิมที่แสดงถึงความเป็น
เอกลักษณ์ที่เด่นชัดของชาวโคราช มีส าเนียงการพูดที่แตกต่างจากภาษาภาคกลางและไม่เหมือนกับภาษา
อีสาน ผู้พูดภาษาโคราชจึงมีอยู่ในทุกอ าเภอของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งส าเนียงภาษาโคราชในแต่ละอ าเภอ  
ยังมีความแตกต่างกัน ในเขตเมืองการพูดภาษาโคราชมักใช้ค าศัพท์ภาษาไทยกลางมาปรับเสียงวรรณยุกต์ 
ให้เป็นส าเนียงโคราช นอกจากนี้ยังมีเพลงโคราชซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมพ้ืนบ้านดั้งเดิมของชาวเมือง และมี
การละเล่นปรากฏให้เห็นในบริเวณใกล้อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 

๑.๒.๘ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          ๑.๒.๘.๑ ทรัพยากรน้ า มาจากแหล่งส าคัญ ๒ แหล่ง คือ 

๑) น้ าฝน ในภาพรวมของจังหวัดนครราชสีมา มีฝนตกเฉลี่ย ๑๐๔ วัน มีปริมาณ
น้ าฝนเฉลี่ย ๑,๑๗๑.๑ มิลลิเมตรต่อปี  (ที่มา : กรมอุตุวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

๒) น้ าท่า หมายถึง น้ าบนผิวดินในสภาพต่างๆ  เช่น น้ าในแม่น้ าล าคลอง ห้วย 
หนอง บึง เป็นต้น โดยในเขตเทศบาลทรัพยากรน้ าที่ใช้ประโยชน์จากน้ าท่า  
      ๑.๒.๘.๒ ป่าไม ้
   จังหวัดนครราชสีมามีพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งหมด ๒,๒๙๗,๗๓๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๙๔ ของพ้ืนที่
ทั้งจังหวัด ปัจจุบันมีสภาพป่าดิบสมบูรณ์เนื้อที่ประมาณ ๑,๒๔๓,๗๔๓ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๙.๗๑ ของพ้ืนที่ทั้ง
จังหวัด มีพรรณไม้ส าคัญที่ขึ้นอยู่ ได้แก่ ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้มะค่าโมง ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ยาง ไม้เหียง ไม้พลวง 
เป็นต้น รองลงมาเป็นป่าผลัดใบสมบูรณ์ร้อยละ ๓.๕๔ ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัดและพ้ืนที่ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู
ร้อยละ ๒.๔๘ ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด ส าหรับในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาไม่มีพ้ืนที่ที่เป็นป่าไม้  
                ๑.๒.๘.๓ คุณภาพอากาศ 

ส านักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษได้ย้ายสถานีตรวจวัดคุณภาพ
อากาศจากบริเวณบ้านพักทหารหนองบัวรอง ไปตั้งอยู่บริเวณสถานีสูบน้ าเสียแห่งที่๑ ถนนชุมพล ตรงข้าม
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา และได้เริ่มท าการตรวจวัดคุณภาพอากาศตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ เป็นต้น
มา ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า ๑๐ ไมครอน (PM๑๐) ในบรรยากาศ พบว่าปัญหาฝุ่น
ละอองขนาดเล็กในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครนครราชสีมาค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง รายเดือนยังมีค่าไม่เกินค่า
มาตรฐาน (น้อยกว่า ๑๒๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) โดยในปี ๒๕๕๘ เท่ากับ ๕๑.๕๘ ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ ค่าเฉลี่ยรายปีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า ๑๐ ไมครอนในบรรยากาศ เมื่อ
เทียบกับค่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลก ๕๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  พบว่าค่าเฉลี่ยรายปีปริมาณ
ฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาเกินกว่าค่ามาตรฐานองค์กรอนามัยโลก  
แสดงให้เห็นถึงสภาวะเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่
เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ 

  ๑.๒.๘.๔ การจัดการมูลฝอย 
  เทศบาลนครนครราชสีมา ได้รับงบประมาณผ่านแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ วงเงิน ๔๑๘,๐๑๐,๗๙๑ บาท  ในการก่อสร้าง
ระบบก าจัดมูลฝอยแบบครบวงจร โดยได้รับการสนับสนุนให้ใช้พ้ืนที่แปลงทดลองเกษตรกรรมของ กองทัพ
ภาคท่ี ๒ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้เป็นสถานที่ก าจัดมูลฝอยชั่วคราว ประมาณ ๗๓ ไร่ ตั้งอยู่บริเวณ ต าบลโพธิ์
กลาง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  โดยต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและไม่ ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนโดยรอบพ้ืนที่ ระบบก าจัดมูลฝอยสามารถก าจัดมูลฝอยจากในเขต



๕๗ 
 

เทศบาลนครนครราชสีมา  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรอบ และหน่วยงานอ่ืนๆ  จ านวน ๓๗  แห่ง ใน
ลักษณะการรวมศูนย์การจัดการขยะมูลฝอย ตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ระบบก าจัดมูลฝอย  มีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ ระบบคัดแยกขยะอินทรีย์ ระบบหมักขยะอินทรีย์ ระบบผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ และระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ โดยหลักการท างานอาศัยเทคโนโลยีการย่อยสลาย
แบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Digestion) ในถังหมักขยะอินทรีย์ เกิดผลพลอยได้เป็นก๊าซชีวภาพ สามารถ
ใช้เป็นเชื้อเพลิงกับเครื่องก าเนิดไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ที่สามารถน าไฟฟ้ามาใช้ในโครงการทดแทนการซื้อ
กระแสไฟฟ้า ส่วนที่เหลือจะจ่ายเข้าระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในลักษณะของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก 
ระบบก าจัดขยะมูลฝอย ที่ก่อสร้างขึ้นเปิดด าเนินการเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ๑.๒.๘.๕ การบ าบัดน้ าเสีย 

   ตามโครงการพัฒนาเมืองหลัก ซึ่งได้มีการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ภายในเขต
เทศบาลมีการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ซึ่งได้แก่ ถนน ทางระบายน้ า การก าจัดมูลฝอย 
และการปรับปรุงชุมชนแออัด โดยในส่วนของการบ าบัดน้ าเสีย ได้มีการก่อสร้าง 

๑) สถานีสูบน้ าเสีย  เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของตัวเมืองชั้นในเป็นแอ่ง ในฤดูฝนการ
ระบายน้ าตามธรรมชาติ  ไม่สามารถระบายได้ทัน ท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วม จึงได้มีการก่อสร้างสถานีสูบน้ าเสีย 
ขึ้น ๓ สถานี 

๒) บ่อบ าบัดน้ าเสีย  ตั้งอยู่บริเวณบึงหัวทะเล ซึ่งเป็นพ้ืนที่สาธารณะขนาด ๔๒๖ ไร่ อยู่ทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตัวเมือง ระดับดินเดิมต่ ากว่าระดับถนนท้าวสุระ ในฤดูฝนจะมีน้ าท่วมขังตลอดเวลา  
จึงได้มีการปรับปรุงพ้ืนที่บางส่วน  ประมาณ ๓๐๐ ไร่ เพ่ือก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยใช้ระบบบ่อผึ่งที่
เป็นวิธีบ าบัดที่อาศัยปฏิกิริยาการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในน้ าเสียด้วยจุลินทรีย์ตามธรรมชาติ และอาศัย
อากาศจากกระแสลมและสาหร่ายสังเคราะห์ให้ออกซิเจนแก่จุลินทรีย์ในการย่อยสลายของเสีย   

๓) ทางระบายน้ าริมทางรถไฟ  เป็นองค์ประกอบส าคัญในการป้องกันน้ าท่วมตัวเมืองชั้นใน 
โดยเป็นการก่อสร้างคลอง ค.ส.ล. สี่เหลี่ยมคางหมู และท่อระบายน้ าข้างทางรถไฟ เริ่มจากบริเวณกึ่งกลาง
สะพานรถไฟที่หนองบัวรองไปสิ้นสุดที่ล าตะคอง บริเวณท้ายน้ าใช้งบประมาณด าเนินการรวม ๗๕,๑๕๗,๙๐๐ 
บาท ของประตูน้ าข่อยงาม ความยาวรวมประมาณ ๔,๘๕๐ เมตร  โดยการด าเนินโครงการพัฒนาเมืองหลัก 
สามารถครอบคลุมพ้ืนที่รับน้ าได้ประมาณ ๔.๔ ตารางกิโลเมตร 

   ๑.๒.๙ ด้านอ่ืน ๆ  
๑.๒.๙.๑  การด าเนินกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                 กิจการเทศพาณิชย์ที่เทศบาลนครนครราชสีมา ได้ด าเนินการให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ 
ได้แก่ ๑) กิจการประปา ณ ปี ๒๕๖๑  มีผู้ใช้น้ าในเขตรับผิดชอบรวม ๖๓,๘๓๕ ราย  การประปาเทศบาล
นครนครราชสีมา มีรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็นเงิน ๓๑๓,๕๒๐,๕๐๙.๓๗ บาท ๒) สถาน 
ธนานุบาล / โรงรับจ าน า ขณะนี้มีสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา รวม ๓ แห่ง  

   ๑.๒.๙.๒ การอ านวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวติ / ทรัพย์สิน และสวสัดิการของประชาชน 
  การดูแลป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมไปถึงภัยพิบัติอ่ืนๆ  ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
และพ้ืนที่ข้างเคียง อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายปกครอง ส านักปลัดเทศบาล ซึ่งปัจจุบันมีสถานีดับเพลิงอยู่ 
4 แห่ง คือ สถานีดับเพลิงจอมสุรางค์ยาตร์  สถานีดับเพลิงสุรนารายณ์ สถานีดับเพลิงย่อยการเคหะ
นครราชสีมา และสถานีดับเพลิงย่อยศาลาทอง ในการด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเชิงรุก 
เทศบาลได้จัดหาและติดตั้งเครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง พร้อมตู้สีแดง ติดตั้งในแหล่งพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือให้ชุมชนได้
ตระหนักและมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ระวังและป้องกันสาธารณภัยอันอาจเกิดข้ึนในชุมชน    



๕๘ 
 

  ๑.๓ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

  1.3.1 ด้านการจัดการศึกษา : ในการจัดการศึกษาก่อนวัยเรียน เทศบาลนคร
นครราชสีมา มีศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน จ านวน ๘ ศูนย์ โดยมีจ านวนห้องเพ่ือให้บริการรวม ๑๘ ห้อง มี
บุคลากรเพ่ือให้บริการ จ านวน ๓๕ คน และสามารถรองรับเด็กเล็กท่ีจะมารับบริการได้จ านวนมากกว่า ๕๐๐ 
คน ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เทศบาลนครนครราชสีมา มีโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดเพ่ือการจัดการศึกษา
ดังกล่าว จ านวน ๑๔ แห่ง มีบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จ านวน ๒๕๓ คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ
โรงเรียน ๖ คน รองผู้อ านวยการโรงเรียนจ านวน ๘ คน และพนักงานครู ๒๓๙ คน นอกจากนี้ในการจัด
การศึกษาขั้นอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มีสถาบันการศึกษาในสังกัดหน่วยต่าง ๆ ในเขตอ าเภอเมืองและ
อ าเภอใกล้เคียง อาทิ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม กรมการศาสนา 
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และวิทยาลัยนครราชสีมา เป็นต้น 

  1.3.2 ด้านสาธารณสุข : เทศบาลนครนครราชสีมา มีศูนย์บริการสาธารณสุขที่อยู่ในการ
ดูแลรับผิดชอบ ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข (PCU) จ านวน ๕ แห่ง เปิดให้บริการดูแลสุขภาพแก่ประชาชน
ทั่วไปครอบคลุมทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสุขภาพ  
โดยมีพ้ืนที่ชุมชนที่รับบริการทั้งหมด 90 ชุมชน มีประชาการในพ้ืนที่ให้บริการประมาณ 60,000 คน 
นอกจากนี้ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา และพ้ืนที่ใกล้เคียงยังมีสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
เปิดให้บริการแก่ประชาชน ประกอบด้วย โรงพยาบาลของรัฐ ๕ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
โรงพยาบาลจิตเวชราชครินทร์ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
และโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ในส่วนของโรงพยาบาลเอกชน มีจ านวน ๕ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล
กรุงเทพ-ราชสีมา โรงพยาบาล ป.แพทย์ โรงพยาบาลเซนต์แมรี่ โรงพยาบาลโกลเด้นท์เกต และโรงพยาบาล
ราชสีมาฮอสพิทอล รวมจ านวนเตียงรับคนไข้ได้ทั้งหมด ประมาณ ๒,๗๐๐ เตียง 

1.3.3 ด้านการผลิตน้้าประปาเพื่อให้บริการ : เทศบาลนครนครราชสีมา มีคลองธรรมชาติ
เพ่ือเป็นเส้นทางรับน้ าดิบ จ านวน ๒ แหล่ง ได้แก่ น้ าดิบจากคลองล าตะคองที่ไหลจากเขื่อนล าตะคอง อ าเภอ
ปากช่อง และน้ าดิบจากล ามูลบนที่ไหลจากเขื่อนล าแชะ อ าเภอครบุรี โดยมีบ่อพักน้ าดิบเพ่ือรอการผลิตเป็น
น้ าประปา จ านวน 2 บ่อในขนาดความจุ ๒๘๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร และ ๘๕๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
ตามล าดับ และมีการรับน้ าดิบทางท่อจากแหล่งน้ าดิบเขื่อนล าตะคอง ในปริมาณ ๗๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน 
จากสระพักน้ าดิบมะขามเฒ่า ในปริมาณ ๒๑,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน และจากเขื่อนล าแชะ ในปริมาณ 
๓๓,๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน ตามล าดับ ในส่วนของระบบการผลิตน้ าประปา เทศบาลนครนครราชสีมา  
มีระบบผลิตน้ าประปา ๒ ระบบ คือ ระบบกรองเข้า (Sloe Send Filter) โดยมีโรงกรองน้ า/โรงผลิตน้ าประปา 
จ านวน ๓ แห่ง และมีก าลังการผลิตสูงสุดปริมาณ ๒๔๕,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน 

1.3.4 การจัดการมูลฝอย :  เทศบาลนครนครราชสีมา ได้รับงบประมาณผ่านแผนปฏิบัติ
การเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ วงเงิน ๔๑๘,๐๑๐,๗๙๑ 
บาท  ในการก่อสร้างระบบก าจัดมูลฝอยแบบครบวงจร โดยได้รับการสนับสนุนให้ใช้พ้ืนที่แปลงทดลอง
เกษตรกรรมของ กองทัพภาคที่ ๒ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้เป็นสถานที่ก าจัดมูลฝอยชั่วคราว ประมาณ  
๗๓ ไร่ ตั้งอยู่บริเวณ ต าบลโพธิ์กลาง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยต้องด าเนินการให้ เป็นไปตาม



๕๙ 
 

มาตรฐานและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนโดยรอบพ้ืนที่ ระบบก าจัดมูลฝอยสามารถ
ก าจัดมูลฝอยจากในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรอบ และหน่วยงานอ่ืนๆ  
จ านวน ๓๗  แห่ง ในลักษณะการรวมศูนย์การจัดการขยะมูลฝอย ตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ระบบก าจัดมูลฝอย  มีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ ระบบคัดแยกขยะอินทรีย์ ระบบหมักขยะ
อินทรีย์ ระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ โดยหลักการท างานอาศัยเทคโนโลยี
การย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Digestion) ในถังหมักขยะอินทรีย์ เกิดผลพลอยได้เป็นก๊าซ
ชีวภาพ สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงกับเครื่องก าเนิดไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ที่สามารถน าไฟฟ้ามาใช้ในโครงการ
ทดแทนการซื้อกระแสไฟฟ้า ส่วนที่เหลือจะจ่ายเข้าระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในลักษณะของผู้ผลิตไฟฟ้า
ขนาดเล็ก ระบบก าจัดขยะมูลฝอย ที่ก่อสร้างขึ้นเปิดด าเนินการเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑.3.5 การบ้าบัดน้้าเสีย : ตามโครงการพัฒนาเมืองหลัก ซึ่งได้มีการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ภายในเขตเทศบาลมีการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ซึ่งได้แก่ ถนน ทาง
ระบายน้ า การก าจัดมูลฝอย และการปรับปรุงชุมชนแออัด โดยในส่วนของการบ าบัดน้ าเสีย ได้มีการก่อสร้าง 
ได้แก่ ๑) สถานีสูบน้ าเสีย  เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของตัวเมืองชั้นในเป็นแอ่ง ในฤดูฝนการระบายน้ าตาม
ธรรมชาติ  ไม่สามารถระบายได้ทัน ท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วม จึงได้มีการก่อสร้างสถานีสูบน้ าเสีย ขึ้น ๓ สถานี 
๒) บ่อบ าบัดน้ าเสีย  ตั้งอยู่บริเวณบึงหัวทะเล ซึ่งเป็นพ้ืนที่สาธารณะขนาด ๔๒๖ ไร่ อยู่ทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้ของตัวเมือง ระดับดินเดิมต่ ากว่าระดับถนนท้าวสุระ ในฤดูฝนจะมีน้ าท่วมขังตลอดเวลา  จึงได้มีการ
ปรับปรุงพื้นที่บางส่วน  ประมาณ ๓๐๐ ไร่ เพ่ือก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยใช้ระบบบ่อผึ่งที่เป็นวิธีบ าบัด
ที่อาศัยปฏิกิริยาการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในน้ าเสียด้วยจุลินทรีย์ตามธรรมชาติ และอาศัยอากาศจากกระแส
ลมและสาหร่ายสังเคราะห์ให้ออกซิเจนแก่จุลินทรีย์ในการย่อยสลายของเสีย และ ๓) ทางระบายน้ าริมทาง
รถไฟ  เป็นองค์ประกอบส าคัญในการป้องกันน้ าท่วมตัวเมืองชั้นใน โดยเป็นการก่อสร้างคลอง ค.ส.ล. 
สี่เหลี่ยมคางหมู และท่อระบายน้ าข้างทางรถไฟ เริ่มจากบริเวณกึ่งกลางสะพานรถไฟที่หนองบัวรองไปสิ้นสุด
ที่ล าตะคอง บริเวณท้ายน้ าใช้งบประมาณด าเนินการรวม ๗๕,๑๕๗,๙๐๐ บาท ของประตูน้ าข่อยงาม ความยาว
รวมประมาณ ๔,๘๕๐ เมตร  โดยการด าเนินโครงการพัฒนาเมืองหลัก สามารถครอบคลุมพ้ืนที่รับน้ า 
ได้ประมาณ ๔.๔ ตารางกิโลเมตร 

1.3.6 อัตราก้าลังตามโครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลนครนครราชสีมา  : โดย
เทศบาลนครนครราชสีมามีบุคลากร มีอัตราก าลังจ านวนทั้งสิ้น ๑,๖๖๒ คน แบ่งเป็น พนักงานเทศบาล ๓๙๙ 
คน ลูกจ้างประจ า ๖๑ คน พนักงานจ้างตามภารกิจ ๓๙๓ คน และพนักงานจ้างทั่วไป ๘๐๙ คน โดยบุคลากร 
ได้กระจายลงตามส่วนงานต่าง ๆ ซึ่งได้แบ่งออกเป็น ๖ ส านัก ๒ กอง และ ๑ หน่วยงาน ได้แก่ ส านัก
ปลัดเทศบาล ๒๒๖ คน ส านักการคลัง ๑๐๔ คน ส านักการช่าง ๓๕๔ คน ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๔๓๔ คน ส านักการศึกษา ๑๗๒ คน ส านักการประปา ๒๗๖ คน กองวิชาการและแผนงาน ๔๓ คน กอง
สวัสดิการสังคม ๔๙ คน และหน่วยตรวจสอบภายใน ๔ คน ตามล าดับ ข้อมูล ณ มิถุยายน พ.ศ. 2562  

๑.3.7 ด้านอ่ืน ๆ  
๑.๓.๗.๑ การด าเนินกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกิจการเทศพาณิชย์ 

ที่เทศบาลนครนครราชสีมา ได้ด าเนินการให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ ได้แก่ ๑) กิจการประปา ณ ปี ๒๕๖๑   
มีผู้ใช้น้ าในเขตรับผิดชอบรวม ๖๓,๘๓๕ ราย  การประปาเทศบาลนครนครราชสีมา มีรายรับในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็นเงิน ๓๑๓,๕๒๐,๕๐๙.๓๗ บาท ๒) สถานธนานุบาล / โรงรับจ าน า ขณะนี้มีสถานธนานุบาล
เทศบาลนครนครราชสีมา รวม ๓ แห่ง  



๖๐ 
 

๑.๓.๗.๒ การอ านวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต / ทรัพย์สิน และสวัสดิการของ
ประชาชน การดูแลป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมไปถึงภัยพิบัติอ่ืนๆ  ในเขตเทศบาลและพ้ืนที่ข้างเคียง อยู่ใน
ความรับผิดชอบของฝ่ายปกครอง ส านักปลัดเทศบาล ซึ่งปัจจุบันมีสถานีดับเพลิงอยู่ 4 แห่ง คือ สถานี
ดับเพลิงจอมสุรางค์ยาตร์  สถานีดับเพลิงสุรนารายณ์ สถานีดับเพลิงย่อยการเคหะนครราชสีมา  และสถานี
ดับเพลิงย่อยศาลาทอง ในการด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเชิงรุก เทศบาลได้จัดหาและ
ติดตั้งเครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง พร้อมตู้สีแดง ติดตั้งในแหล่งพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือให้ชุมชนได้ตระหนักและมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการระวังและป้องกันสาธารณภัยอันอาจเกิดข้ึนในชุมชน    
                  
 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 เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประกอบด้วย 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

1. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

 

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

๑๐ ๑๐ 

เหตุผล  มีการน าเสนอผลการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือแสดงศักยภาพการพัฒนาเป็นรายยุทธศาสตร์การพัฒนา  

๒. การประเมินผล 
 การน าแผนพัฒนา
 ท้องถิ่นไปปฏิบัติ 
 ในเชิงปริมาณ 
 
 

๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลใน
เชิงปริมาณ เชน่ การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ 
ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้
หรือไม่ จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ 
จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 

๑๐ ๕ 



๖๑ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการ 
ที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

เหตุผล   คณะกรรมการฯ มีความเห็นเพิ่มเติมว่าควรแสดงสัดส่วนจ านวนโครงการกับจ านวนงบประมาณ 
ที่ได้รับเพ่ือแสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี 

๓. การประเมินผล 
    การน าแผนพัฒนา

ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน 

    เชิงคุณภาพ 

 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การน าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้น ๆ ตรงต่อ
ความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง 
คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่  
ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 

๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ ๕ 

เหตุผล   คณะกรรมการฯ มีความเห็นเพิ่มเติมว่าควรมีการน าเครื่องมือทางเทคนิคมาใช้ประกอบเพื่อการ
บริหารงานและการขับเคลื่อนแผนพัฒนาให้สามารถบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในมิติต่าง ๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่น
โดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่
ติดต่อกัน 

๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้อง
กับ  การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

๑๐ ๕ 

เหตุผล    ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านสังคม เช่น ก าลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติดที่แสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา 
เพ่ือจัดท าแผนงานและโครงการพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในทุกระดับ 

๕. โครงการพัฒนา ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๖๐ 

(๕) 

๖๐ 

๕ 



๖๒ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๕.๑ ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 

 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจนมุ่งไปเรื่องใด
เรื่องหนึ่งอ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

เหตุผล   เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clear objective) โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) ๕ 

เหตุผล   เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
๕.๓ เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) มี
ความชัดเจน
น าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจนสามารถระบุจ านวนเท่าไร 
กลุ่มเป้าหมาย คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย 
พ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน อธิบายให้ชัดเจน
ว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลง
เมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมาย
มีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใคร
คือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕) ๕ 

เหตุผล   เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 

       ๒๐ ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(๕) ๕ 

เหตุผล   เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา  

(๕) ๕ 



๖๓ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

(๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดัก
รายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตาม
ช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (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 ท าน้อยได้มาก 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 

(๕) ๕ 

เหตุผล   เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
๕.๗ โครงการ

สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา
ของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่ง
ไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทาง
ไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เหตุผล   เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
๕.๘ โครงการแก้ไข

ปัญหาความ
ยากจนหรือการ 
เสริมสร้างให้
ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้ 
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

(๕) ๕ 



๖๔ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

เหตุผล   เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
๕.๙ งบประมาณมี

ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ 
ประการ ในการจัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด 
(Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  (๓) ความ
มีประสิทธิผล(Effectiveness)  (๔) ความเหลื่อมล้ าในการ
พัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่ยุติธรรม(Equity)  (๕) ความโปร่งใส
(Transparency) 

(๕) ๕ 

เหตุผล   เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
๕.๑๐ มีการประมาณ

การราคาถูกต้อง
ตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา
กลางราคาท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 

เหตุผล   เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด(KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: 
KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่นการ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิด
จากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ(การคาดการณ์  
คาดว่าจะได้รับ) 

(๕) ๕ 

เหตุผล   เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  การ
ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ ควรค านึงถึง (๑) มี
ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ 
(๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
มากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้อง
กับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕) ๕ 

เหตุผล   เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
 รวมคะแนน ๑๐๐ ๘๕ 

 
  



๖๕ 
 

๒.๒ การสรุปสภาวการณ์การพัฒนา 

2.2.1 การด้าเนินงานของโครงการตามที่ได้ก้าหนดไว้ 

ได้มีการศึกษาและติดตามผลโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕) ที่น าไปสู่การปฏิบัติ ในช่วงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ในลักษณะการ
ติดตามอย่างต่อเนื่องเพ่ือการทราบความก้าวหน้าและพัฒนาการในการด าเนินโครงการในแต่ละปี  
โดยโครงการในช่วงปีงงประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 จะเป็นการติดตามจนถึง ณ ปีปัจจุบันที่ได้มีการ
ประเมินผล คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ผลจากการศึกษา พบว่า ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มีการด าเนินการโครงการทั้งสิ้น 254 โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการด าเนินโครงการทั้งสิ้น 
207 โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการด าเนินโครงการทั้งสิ้น 219 โครงการ และปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 มีการด าเนินโครงการทั้งสิ้น 106 โครงการ และเม่ือพิจารณาจ านวนโครงการที่มีการด าเนินการ
จนถึงขั้นสิ้นสุดโครงการที่เป็นยอดสะสมของแต่ละปีงบประมาณ พบว่า โครงการที่ได้ก าหนดไว้ที่จะ
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561, ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562, ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ปัจจุบัน ได้มีการด าเนินการสิ้นสุด จ านวน 221 โครงการ (ร้อยละ 87.01), 
179 โครงการ (ร้อยละ 86.47), 157 โครงการ (ร้อยละ 80.93) และ 36 โครงการ (ร้อยละ 40.00) 
ตามล าดับ รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3.1 

 
ตารางที่ 3.1   แสดงข้อมูลจ านวนโครงการและสภาวการณ์ความส าเร็จในการด าเนินโครงการในช่วง  

ปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖4) จ าแนกตามสถานะการด าเนินงาน ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2564 

โครงการ 
ปี พ.ศ. 

 

ช่วงปีของการด้าเนินการแล้วเสรจ็ 
ยังอยู่

ระหว่าง
ด้าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ 

ยกเลิก  จ้านวน
โครงการ
ทั้งหมด
รวม 

2561 2562 2563 2564 
สาเหตุอื่นๆ 

ที่ไม่ได้มาจาก  
โควิด-๑๙ 

สถานการณ ์
โควิด-๑๙ 

๒๕๖๑ 123 87 11 2 2 ๒9 - ๒๕4 
๒๕๖๒ - 107 51 21 2 6 20 - ๒๐๗ 
๒๕๖๓ - - 100 57 2 10 ๒5 25 ๒๑๙ 
๒๕๖๔ - - - 36 29 18 7 16 ๑๐๖ 

รวมทั้งสิ้น 123 345 125 35 36 81 41 ๗๘6 

 

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นปีเริ่มต้นที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
สายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) และมีความที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมาตรการต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับ Social Distancing ได้ถูกน ามาใช้ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ของประเทศ ที่มีระดับความเข้มข้นมากน้อย
ต่างกัน และย่อมมีผลต่อโครงการของเทศบาลนครนครราชสีมาด้วย ดังนั้น ในสองปีงบประมาณนี้ ในการ
ประเมินจะได้น าปัจจัยข้อจ ากัดนี้มาประกอบการพิจารณา และจะมีการยกเว้นบางโครงการที่ได้รับผลกระทบ
ทางตรงจนไม่สามารถด าเนินโครงการได้ มารวมไว้ในการค านวณผลการประเมินในทั้งสองปีงบประมาณนี้ 

 
 



๖๖ 
 

2.2.2 สถานการณ์การด้าเนินการตามเป้าประสงค์หลักท่ีได้ก้าหนดไว้ 
 

เป้าประสงค์หลักของแผนพัฒนาแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ที่ได้ก าหนดไว้เพ่ือการศึกษาและประเมินผลมีทั้งหมด 6 ข้อ ได้แก่ 1)  มีความเชื่อมั่นต่อการจัดให้บริการ 
ของเทศบาลนครนครราชสีมา 2) ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้  
ได้โดยง่าย 3) ครอบครัวมีความอบอุ่น 4) มลพิษด้านสิ่งแวดล้อมลดลง 5) รายได้ของครอบครัวเพ่ิมมากขึ้น
และ 6) มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีในเขตเทศบาลนครนครราชสีมามากขึ้น แต่ส าหรับ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 
(Covid-1๙) ได้มีการแพร่ระบาดอีกครั้งเป็นระลอกที่ 3 และมีรุนแรงและขยายตัวเป็นอย่างมาก ท าให้มี
เป้าประสงค์ที่ต้องด าเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวกับ Social Distancing อย่างเข้มงวด ได้แก่ เป้าประสงค์
หลักข้อ 6 มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จึงไม่สามารถน ามาวัด
ประเมินผลได้ ดังนั้น จึงจะไม่น าเป้าประสงค์หลักในข้อนี้มาร่วมในการประเมินผล โดยจะมีการประเมินผล
เพียง 5 เป้าประสงค์หลักเท่านั้น  

 ทั้ งนี้  ผลจากการประเมินความรับรู้ และการตอบรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย  
ในเป้าประสงค์หลัก ทั้ง 5 ข้อ มีข้อสรุปดังนี้  

1. มีพัฒนาการลดลง อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง จ านวน 4 เป้าประสงค์ ได้แก่ 
เป้าประสงค์ที่ 1 มีความเชื่อมั่นต่อการจัดให้บริการของเทศบาลนครนครราชสีมา เป้าประสงค์ที่ 2 เข้าถึง
แหล่งเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ฯ เป้าประสงค์ท่ี 3 ครอบครัวมีความอบอุ่น และเป้าประสงค์ที่ 4 ปัญหา
มลพิษด้านสิ่งแวดล้อมลดลง  

2. มีพัฒนาการเท่าเดิม และอยู่ในเกณฑ์ระดับน้อย จ านวน 1 เป้าประสงค์  
คือ เป้าประสงค์ที่ 5 รายได้ของครอบครัวเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
สายพันธุ์ใหม่ (Covid-1๙) ที่มีการระบาดรุนแรงอีกครั้งในระลอกที่ 3 อีกทั้งการประกาศมาตรการต่าง ๆ  
ของรัฐบาล และของจังหวัด ที่ส่งผลกระทบต่ออาชีพของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลนครนครราชสีมา 
เป็นอย่างมาก จึงอาจส่งผลต่อรายได้ระดับครัวเรือนที่ลดลงเป็นอย่างมาก รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 3.2  

 

ตารางที่ 3.2  แสดงข้อมูลการเปรียบเทียบผลของการตอบรับในการพัฒนาตามเป้าประสงค์ตามแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ที่ก าหนดไว้ระหว่างปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

เป้าประสงค์หลัก 
การตอบรับ การพัฒนา 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
๑. มีความเชื่อม่ันต่อการจัดให้บริการ
 ของเทศบาลนครนครราชสีมา 

ดีมาก ดีมาก ปานกลาง ลดลง 

๒. เข้าถึงแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ดีมาก ดี ปานกลาง ลดลง 
๓. ครอบครัวมีความอบอุ่น ดีมาก ดีมาก ปานกลาง ลดลง 
๔. ปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมลดลง น้อย ดี ปานกลาง ลดลง 
๕. รายได้ของครอบครัวเพิ่มมากข้ึน น้อย น้อย น้อย เท่าเดิม 



๖๗ 
 

เป้าประสงค์หลัก 
การตอบรับ การพัฒนา 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

6. มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมงาน
 ประเพณีในเขตเทศบาลฯ มากข้ึน น้อย 

* ไม่ประเมินปี พ.ศ. 2563 – 2564 เพราะ
ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากสถานการณ์

โควิด-19 

 
2.2.3 สภาวการณ์การรับรู้และการตอบรับในผลการด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และ 

กลยุทธ์ที่ก้าหนดไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาในรอบส่ีปีท่ีผ่านมา  

 การประเมินการรับรู้และการตอบรับ เป็นการประเมินผลการปฏิบัติการขับเคลื่อนกลยุทธ์
ของแต่ละยุทธศาสตร์ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับประโยชน์และที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินการ 
ในกลยุทธ์นั้น ๆ จะเป็นผู้สะท้อนถึงการรับรู้ในความพยายามในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของเทศบาลนคร
นครราชสีมา และหากมีการรับรู้แล้วมีผลการยอมรับต่อผลงานภายใต้กลยุทธ์นั้น ๆ เป็นอย่างไร ซึ่งในการ
ประเมินได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน จ าแนกตามประเภทกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่  

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและทั่วถึง  
จะประเมินจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ กลุ่มตัวอย่างของพนักงานในเทศบาลนครนครราชสีมา ซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องโดยตรงและสามารถให้ข้อมูลได ้
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 , 3 และ 4 จะประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ กลุ่มตัวอย่าง 
ของประชาชนที่อยู่ในชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ของเทศบาลนครนครราชสีมา  

  ซึ่งผลจากการศึกษาประเมินเป็น ดังนี้ 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและทั่วถึง 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีการรับรู้ในการด าเนินการทั้ง 4 กลยุทธ์ที่ก าหนด โดยมีผลการตอบรับในระดับ 
ปานกลางทั้ง 4 กลยุทธ์ และเมื่อน าไปเปรียบเทียบกับผลประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563 
พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีระดับการตอบรับที่ลดลงในทุกกลยุทธ์ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพร่วมในการพัฒนาสังคม พบว่า
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีการรับรู้ในการด าเนินการทั้ง 4 กลยุทธ์ที่ก าหนด โดยมีผลการตอบรับในระดับน้อย
มากท้ัง 4 กลยุทธ์ และเมื่อน าไปเปรียบเทียบกับผลประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 
พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีระดับการตอบรับที่ลดลง ซึ่งมีข้อสังเกตว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covic-1๙) มากที่สุด ในหลาย
โครงการต้องมีการชะลอและ/หรือยกเลิก ดังนั้น จึงอาจมีผลกระทบต่อการตอบรับในปัจจุบันเป็นอย่างมาก 
   - ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีการรับรู้ในการด าเนินการทั้ง 4 กลยุทธ์ที่ก าหนด โดยมีผลการตอบรับในระดับ
น้อยมาก ทั้ง 4 กลยุทธ์ และเมื่อน าไปเปรียบเทียบกับผลประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ  
พ.ศ. 2563 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีระดับการตอบรับที่ลดลงในทุกกลยุทธ์ 
    - ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมดมีการรับรู้ในการด าเนินการ ทั้ง 2 กลยุทธ์ที่ก าหนด แต่เมื่อพิจารณาผลการตอบรับ พบว่า อยู่ใน
ระดับน้อยมาก ทั้ง 2 กลยุทธ์ และเมื่อน าไปเปรียบเทียบกับผลประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า 



๖๘ 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีระดับการตอบรับที่เท่าเดิมทั้งหมด (แต่อยู่ในระดับน้อยมากเช่นปีที่ผ่านมา) ซึ่งมี
ข้อสังเกตว่ายุทธศาสตร์นี้ เป็นอีกยุทธศาสตร์ที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covic-1๙) และเป็นสถานการณ์ท่ียาก ที่จะสามารถขับเคลื่อนให้เกิดการ
ฟ้ืนตัวได้อย่างรวดเร็วในขณะนี้และที่ส าคัญเป็นสภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบทั้งประเทศ มิใช่
เฉพาะเพียงพ้ืนที่ของเทศบาลนครนครราชสีมาเท่านั้น รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 3.3 – 3.4 
 
ตารางที่ 3.3 แสดงข้อมูลระดับของความรับรู้ในผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา

ในรอบสี่ปีที่ผ่านมา ของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  

ยุทธศาสตร ์
ผลการรับรู้ พ.ศ. 2563 ผลการรับรู้ พ.ศ. 2564 

ร้อยละ
การรับรู ้

คะแนน
ที่ได้ 

แปลผล 
ร้อยละ
การรับรู ้

คะแนน
ที่ได้ 

แปลผล 

1. การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและทั่วถึง  

1.1 มีการพัฒนาคณุภาพและนวัตกรรม
การให้บริการ 

๙๗.๔๘ 5.00 ส่วนใหญ่รับรู ้ 85.29 5.00 ส่วนใหญ่รับรู ้

1.2 มีความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ 
และมผีลงานท่ีชัดเจน 

๙๗.๔๘ 5.00 ส่วนใหญ่รับรู ้ 86.57 5.00 ส่วนใหญ่รับรู ้

1.3 มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมี
ส่วนร่วม ๙๙.๒๐ 5.00 ส่วนใหญ่รับรู ้ 83.58 5.00 ส่วนใหญ่รับรู ้

1.4 มีการพัฒนาอาคารสถานท่ี 
เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อให้บริการ 

๙๙.๑๖ 5.00 ส่วนใหญ่รับรู ้ 86.76 5.00 ส่วนใหญ่รับรู ้

2. การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพรว่มในการพัฒนาสังคม 

2.1 มุ่งสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต
ท้องถิ่น 

๙๖.๖๗ 5.00 ส่วนใหญ่รับรู ้ 89.92 5.00 ส่วนใหญ่รับรู ้

2.2 มุ่งยกระดับคณุภาพชีวติและความ
มั่นคงปลอดภัยของประชาชน 

๙๖.๖๗ 5.00 ส่วนใหญ่รับรู ้ 97.48 5.00 ส่วนใหญ่รับรู ้

2.3 มีกจิกรรมการปลูกจิตส านึก
สาธารณะและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสังคม 

๙๖.๖๗ 5.00 ส่วนใหญ่รับรู ้ 94.12 5.00 ส่วนใหญ่รับรู ้

2.4 มุ่งส่งเสริมการเรยีนรู้และแบบอย่าง
ความดีงามในสังคม 

๙๖.๖๗ 5.00 ส่วนใหญ่รับรู ้ 91.60 5.00 ส่วนใหญ่รับรู ้

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
3.1 มุ่งพัฒนาดูแลสิ่งแวดล้อม และ

การเตรียมความพร้อมรับมือต่อสา
ธารณภัย 

๙๖.๖๗ 5.00 ส่วนใหญ่รับรู ้ 97.48 5.00 ส่วนใหญ่รับรู ้

3.2 มีการปรบัปรุงภูมิทัศน์ ระบบ
นิเวศน์ และเพิม่พื้นท่ีสีเขียวอย่าง
ต่อเนื่อง 

๙๖.๖๗ 5.00 ส่วนใหญ่รับรู ้ 95.80 5.00 ส่วนใหญ่รับรู ้

3.3 พัฒนาและให้ความรู้ในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วน 

๙๖.๖๗ 5.00 ส่วนใหญ่รับรู ้ 96.64 5.00 ส่วนใหญ่รับรู ้



๖๙ 
 

ยุทธศาสตร ์
ผลการรับรู้ พ.ศ. 2563 ผลการรับรู้ พ.ศ. 2564 

ร้อยละ
การรับรู ้

คะแนน
ที่ได้ 

แปลผล 
ร้อยละ
การรับรู ้

คะแนน
ที่ได้ 

แปลผล 

3.4 มีกจิกรรมเพิ่มศักยภาพในการ
บริหารจดัการทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๙๖.๖๗ 5.00 ส่วนใหญ่รับรู ้ 95.80 5.00 ส่วนใหญ่รับรู ้

4. การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ 

4.1 มุ่งพัฒนารายได้ให้แก่ชุมชน ๙๖.๖๗ 5.00 ส่วนใหญ่รับรู ้ 88.03 5.00 ส่วนใหญ่รับรู ้
4.2 มีกจิกรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

และการท่องเที่ยว 
๙๖.๖๗ 5.00 ส่วนใหญ่รับรู ้ 82.05 5.00 ส่วนใหญ่รับรู ้

 
ตารางที่ 3.4 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบระดับของการตอบรับในผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมา ในรอบสี่ปีที่ผ่านมา ของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

ยุทธศาสตร ์ ผลประเมินการตอบรับ 
พัฒนาการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

1. การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและทั่วถึง  

1.1 มีการพัฒนาคณุภาพและนวตักรรมการ
ให้บริการ 

มาก ดีมาก ปานกลาง ลดลง 

1.2 มคีวามร่วมมือกับภาคส่วนตา่ง ๆ และมผีลงาน
ที่ชัดเจน 

มาก ดีมาก ปานกลาง ลดลง 

1.3 มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีส่วนร่วม ปานกลาง ดีมาก ปานกลาง ลดลง 

1.4 มีการพัฒนาอาคารสถานท่ี เครื่องมือเครื่องใช้
เพื่อให้บริการ 

ด ี ดีมาก ปานกลาง ลดลง 

2. การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพ 

2.1 มุ่งสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและความ
ภาคภูมิใจในวิถีชีวิตท้องถิ่น 

มาก ปานกลาง น้อยมาก ลดลง 

2.2 มุ่งยกระดับคณุภาพชีวติและความมัน่คงปลอดภัย
ของประชาชน 

ด ี ปานกลาง น้อยมาก ลดลง 

2.3 มีกจิกรรมการปลูกจิตส านึกสาธารณะและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 

มาก ปานกลาง น้อยมาก ลดลง 

2.4 มุ่งส่งเสริมการเรยีนรู้และแบบอย่างความดีงาม
ในสังคม 

ปานกลาง ปานกลาง น้อยมาก ลดลง 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน   

3.1 มุ่งพัฒนาดูแลสิ่งแวดล้อม และการเตรียม
ความพร้อมรับมือต่อสาธารณภัย 

ปานกลาง ปานกลาง น้อยมาก ลดลง 

3.2 มีการปรบัปรุงภูมิทัศน์ ระบบนิเวศน์ และ
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวอย่างต่อเนื่อง 

ปานกลาง ด ี น้อยมาก ลดลง 

3.3 พัฒนาและให้ความรู้ในการจดัการ
สิ่งแวดล้อมและร่วมมือกับทุกภาคส่วน 

ปานกลาง น้อย น้อยมาก ลดลง 



๗๐ 
 

ยุทธศาสตร ์ ผลประเมินการตอบรับ 
พัฒนาการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

3.4 มีกจิกรรมเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

ด ี น้อย น้อยมาก ลดลง 

4. การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ   

4.1 มุ่งพัฒนารายได้ให้แก่ชุมชน ปานกลาง น้อยมาก น้อยมาก เท่าเดิม 

4.2 มีกจิกรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

ปานกลาง น้อยมาก น้อยมาก เท่าเดิม 

 
2.3  การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

2.3.1 การประเมินความก้าวหน้าในการน้าโครงการที่ก้าหนดไว้ในรอบสี่ปีที่ผ่านมา 
ของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) ไปสู่การปฏิบัติ 
 

 เนื่องจาก ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ศ. 2564 ประเทศไทยได้ประสบกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ท าให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนและภาคส่วน
ต่าง ๆ ของประเทศในแทบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และสาธารณสุข เป็นต้น
ดังนั้น ในการประเมินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีโครงการรวมทั้งสิ้น 106 โครงการ จึงได้มีการ
น าข้อมูลโครงการมาวิเคราะห์โดยละเอียด เพ่ือพิจารณาโครงการที่มีความจ าเป็นต้องยกเลิกอันเนื่องมาจาก
การได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) โดยตรง 
จนไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้และจะไม่น าโครงการเหล่านั้นมาเข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้   
ผลจากการพิจารณาจ าแนกโครงการ สรุปได้ดังนี้  

๑) โครงการที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 36 โครงการ  
๒) โครงการที่ยังอยู่ในระหว่างการด าเนินการ จ านวน 29 โครงการ  
3) โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 18 โครงการ 
4) โครงการที่ได้ยกเลิกแต่มิได้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า

สายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) โดยตรง จ านวน 7 โครงการ 
5) โครงการที่ได้มีการยกเลิกเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด  

ของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) โดยตรง จ านวน 16 โครงการ 
 

ดังนั้น โครงการทั้งหมดของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ที่น ามาศึกษาวิเคราะห์ รวมทั้งสิ้น 
90 โครงการ (เฉพาะข้อ 1 – ข้อ 4 เท่านั้น)  
  
 ผลจากการประเมินความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการในภาพรวมโดยพิจารณาในลักษณะ
การด าเนินการสะสมในหลายปี ซึ่งเป็นการติดตามผล ณ ปัจจุบัน พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีคะแนนการประเมิน เท่ากับ 5 คะแนน อยู่ใน
เกณฑ์ระดับดีมาก แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นปีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) และพบว่าโครงการส่วนใหญ่อยู่ในระหว่างการด าเนินการ มีคะแนน 



๗๑ 
 

การประเมิน 2.49 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ประเมินระดับน้อย เมื่อพิจารณาภาพรวมทั้งสี่ปีงบประมาณสะสม
แล้ ว  พบว่ า  ได้คะแนนการประเมิน  เท่ ากับ  4 . 37 อยู่ ใน เกณฑ์ระดับดี  รายละเ อียดปรากฏ 
ดังตารางที่ 3.5  
 

ตารางท่ี ๓.5 แสดงข้อมูลระดับความก้าวหน้าในการน าแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ จ าแนกตามปีงบประมาณ 

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 ด ี
หมายเหตุ: ข้อมูลปี พ.ศ. 2561-2563 เป็นการประเมินโดยเก็บข้อมูลสะสมเพ่ิมเติม เพ่ือให้เป็นปัจจุบัน 

ณ เดือนสิงหาคม 2564 
 

 2.3.2 การประเมินระดับความส้าเร็จในการด้าเนินกิจกรรมตามโครงการในแผนการ
ด้าเนินงานเทศบาลนครนครราชสีมา เมื่อเปรียบเทียบระหว่างผลงานกับเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ในรอบสี่ปี 
ที่ผ่านมาของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) 
 

 โดยการประเมินความส าเร็จของกิจกรรมโครงการและภาพรวมรายยุทธศาสตร์ โดยเทียบกับ
แผนกิจกรรมที่ก าหนด โดยกิจกรรมตามโครงการที่ได้ด าเนินการในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา พบว่า ในภาพรวมได้
คะแนนการประเมิน เท่ากับ 3.83 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง แต่หากพิจารณาเป็นราย
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 
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ตารางท่ี ๓.6  แสดงข้อมูลระดับความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการในแผนการด าเนินงานของ
เทศบาลนครนครราชสีมา เมื่อเทียบระหว่างผลงานกับเป้าหมายโครงการในรอบสี่ปีที่ผ่านมา 
ของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖4) จ าแนกตามปีงบประมาณ  

ปีงบประมาณ ค่าน้้าหนัก คะแนนที่ได้ 
คะแนนถ่วง

น้้าหนัก 
แปลผล 

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 เป็นการประเมินโดยเก็บข้อมูลสะสมเพ่ิมเติม เพ่ือให้เป็นปัจจุบัน 

ณ เดือนสิงหาคม 2564 
 
 2.3.3 การประเมินความส้าเร็จเฉพาะโครงการที่ได้ด้าเนินการแล้วเสร็จเม่ือเปรียบเทียบ
ระหว่างผลงานกับเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ในรอบสี่ปีที่ผ่านมาของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5)  
 

 โดยการประเมินความส าเร็จของส าหรับโครงการที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จในช่วงสี่ปี  
ที่ผ่านมา พบว่า โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จแทบทั้งหมดจะมีผลการด าเนินงานได้ใกล้เคียงกับเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้ โดยมีคะแนนประเมินในแต่ละยุทธศาสตร์และในแต่ละปีงบประมาณจะอยู่ในช่วง 4.80 – 5.00 
คะแนน รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ ๓.7 

  
ตารางท่ี ๓.7  แสดงข้อมูลการประเมินเฉพาะโครงการที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อเทียบระหว่างผลงานกับ

เป้าหมายโครงการในรอบสี่ปีที่ผ่านมาของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖4) จ าแนกตามปีงบประมาณ และยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ 
ผลการประเมินในแต่ละปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 

1. การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการ
อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 

5.00 5.00 5.00 5.00 

2. การพัฒนาสังคมน่าอยู ่
อย่างมีดุลยภาพ 

4.97 4.87 5.00 4.88 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

5.00 5.00 4.84 5.00 

4. การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมี
คุณภาพ 

5.00 5.00 5.00 5.00 
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 2.4  การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ เป็นการประเมินความพึงพอใจ 
ของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งที่มาขอรับบริการ ณ สถานที่ตั้งของส านักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ที่มีการด าเนินโครงการ  ดังนั้น จึงได้แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 
4 กลุ่ม และได้ก าหนดข้อค าถามในการประเมินที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมของลักษณะการประเมิน ได้แก่ 
1) กลุ่มประชาชนผู้รับบริการ ณ พื้นที่ตั้งของส านักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 2) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในโครงการด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง และเพ่ิมเติมสิ่งก่อสร้าง 3) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการด้านการ
ก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมถนน และ 4) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่โครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุง และเพ่ิมเติ่มสิ่งก่อสร้าง โดยสามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 

1. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาขอใช้บริการ ณ พ้ืนที่ตั้งของส านักงานเทศบาลนครนครราชสีมา  
โดยการสุ่มตัวอย่าง จ านวน 118 คน พบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.49 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับดี 

2. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ที่มีการก่อสร้าง ปรับปรุง และเพ่ิมเติมสิ่งก่อสร้าง (ที่ไม่ใช่ถนน) 
โดยการสุ่มตัวอย่าง จ านวน 63 คน พบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.38 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับ 
ดี   

3. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ที่มีการก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมถนน โดยการสุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 59 คน พบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.90 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับดี 

4. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการอ่ืน ๆ ที่มิใช่สิ่งก่อสร้าง ปรับปรุง และเพ่ิมเติมสิ่งก่อสร้าง  
โดยการสุ่มตัวอย่าง จ านวน 136 คน พบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 3.90 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับปาน
กลาง รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 3.8 
 

ตารางท่ี 3.8  แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลนคร
นครราชสีมา 

กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
จ้านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

(n) 

ค่าเฉลี่ย 
(M) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
แปลผล 

๑. ความพึงพอใจของผู้ที่เข้ารับบริการ 
ของเทศบาลนครนครราชสีมา 

๑18 4.49 0.66 ดี 

๒. ความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
การก่อสร้าง ปรับปรุง และเพ่ิมเติม
สิ่งก่อสร้าง (ที่ไม่ใช่ถนน) 

63 4.38 0.58 ดี 

๓. ความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
การก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมถนน 

59 4.90 ๐.25 ดี 

๔. ความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
การโครงการ (กรณีของโครงการที่ไม่ใช่การ
ก่อสร้าง/ซ่อมแซม สิ่งปลูกสร้างและถนน) 

๑๓6 3.90 0.51 ปานกลาง 
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นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างตามข้างต้นได้แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติ่ม รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 3.9  

ตารางท่ี 3.9  แสดงข้อมูลข้อคิดเห็นเพิ่มเติม  

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ความถี่ ร้อยละ 
๑. ด้านการก่อสร้างถนน เช่น ดีมาก ท าดีมากและรวดเร็ว รวดเร็วดี

มาก สวยงามข้ึนมาก ดีมากก่อนท าแย่มากน้ าท่วม ดีมากชัดเจนดี 
ถนนดีไม่บาง ดีมากถนนไม่ช ารุด ดีมากท าดี ถนนดีขึ้นมาก ดีมาก
เพราะกอ่นที่ท าช ารุดมาก ดีมากรวดเร็วสะดวกสบายมากข้ึน ดี
มากสะอาดขึ้น ดีสวยงามเรียบร้อยสะอาดขึ้น ใช้ได้ 

58 27.62 

๒. ด้านการก่อสร้างซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง เช่น การวางท่อเมนประปา 
ระบบระบายน้ า ดีมาก ดีขึ้น รวดเร็วมาก ท างานดีมาก ใช้งานได้ดี 
ดีมาก น้ าไหลดีขึ้น ดีมากน้ าไหลสะดวกข้ึนมากก่อนท าแย่มาก ดี
มากระบายน้ าได้ดีมาก รวดเร็วระบายน้ าได้ดี ระบายน้ าได้ดีกว่า
เดิม ท าแล้วดีขึ้นมากน้ าไหลดี น้ าไหลดีขึ้น รวดเร็วใช้งานได้จริง
ระบายน้ าไหลดีกว่าตอนที่ยังไม่ได้ท า ระบายน้ าไม่ให้ท่วมได้ดีมาก 

57 27.14 

๓. ด้านการส ารวจข้อมูล และความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น 
ข้อมูลสัตว์และการข้ึนทะเบียน ดีมาก ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้
ประชาชน ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว ด้านสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย ดี ดีมาก ฉีดให้ถึงบ้านเลย ดีมากบริการดีให้ค าแนะน าดี
มาก ดีมากรวดเร็ว ดูแลดีมาก 

56 26.67 

๔. ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น ดีมากให้ความรู้เรื่อง
กับประชาชนเกี่ยวกับวัคซีนและโควิด ชัดเจน  ดี ดีมาก ดีมากพูด
เข้าใจง่าย ชัดเจนเข้าใจง่าย ให้ความรู้ดีมาก 

18 8.57 

๕. ด้านการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค เช่น ควรเพิ่มเสาไฟฟ้า 
ไฟฟ้าตามทาง  

5 2.38 

๖. ด้านการก่อสร้างซ่อมแซม การวางท่อเมนประปา ก่อสร้างระบบ
ระบายน้ า เช่น ช้าไปหน่อย รวดเร็วแต่ไม่ค่อยเรียบร้อย 

4 1.90 

๗. ด้านการจัดการขยะ ความสะอาด การจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น  
ควรมีการเพ่ิมจุดเก็บขยะ เพิ่มถังขยะ 

4 1.90 

๘. ด้านบุคลากร เช่น เจ้าหน้าที่บอกเวลาที่ถาม ดีมากรวดเร็ว
เจ้าหน้าที่ให้ค าตอบชัดเจน ดีมากเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าดีมาก 

3 1.43 

๙. ด้านการจัดอบรม เช่น พัฒนาบุคลากรครูโรงเรียน จัดอบรมดีมาก 
ดีมากเข้าใจง่าย ดีมาก 

3 
 

1.43 

๑๐. ด้านการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เช่น ควรเพิ่ม
การติดตั้งกล้องวงจรปิด  

1 0.48 

๑๑. ด้านสาธารณภัย เช่น การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนจากสาธารณภัย ให้ความช่วยเหลือเร็ว 

1 0.48 

รวม 210 100.00 
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 ๒.๕ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ การยกระดับขีด - บริหารทั่วไป - บริหารงานท่ัวไป - ส านักปลัดเทศบาล  
 ความสามารถใน

การให้บริการ 
อย่างครอบคลุม 
และทั่วถึง 

 - การรักษาความสงบ 
 ภายใน 

- ส านักการคลัง   
- ส านักการช่าง   

 

 - บริการชุมชนและ - การศึกษา - ส านักการประปา    
  สังคม  - สาธารณสุข - ส านักการศึกษา  
  - สังคมสงเคราะห์ - ส านักการ  
  - เคหะและชุมชน  สาธารณสุขและ  
  - สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน 
 สิ่งแวดล้อม   
- กองสวัสดิการสังคม 

 

  - การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

- กองวิชาการและ
แผนงาน 

 

 - การเศรษฐกิจ - อุตสาหกรรมและการโยธา   
  - การพาณิชย์   
  - การด าเนินงานอ่ืน - งบกลาง   
๒ การพัฒนา - บริหารทั่วไป - บริหารงานท่ัวไป - ส านักปลัดเทศบาล - ส านักการคลัง 
 สังคมน่าอยู่อย่างมี

ดุลยภาพ 
 - การรักษาความสงบ

ภายใน 
- ส านักการศึกษา 
- ส านักการ 

- ส านักการช่าง  
- ส านักการ  

   - บริการชุมชนและ - การศึกษา  สาธารณสุขและ  ประปา 
   สังคม  - สาธารณสุข  สิ่งแวดล้อม - กองวิชาการ 
   - สังคมสงเคราะห์ - กองสวัสดิการ  และแผนงาน 
   - เคหะและชุมชน  สังคม  
   - สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน 
   
 

 

   - การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

  

  - การเศรษฐกิจ - อุตสาหกรรมและการโยธา   
   - การพาณิชย์   
  - การด าเนินงานอ่ืน - งบกลาง   
๓ การบริหารจัดการ - บริหารทั่วไป - บริหารงานท่ัวไป - ส านักปลัด - ส านักการคลัง 
 ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ 
 - การรักษาความสงบ

ภายใน 
 เทศบาล 
- ส านักการ 

- ส านักการศึกษา 
- ส านักการ 

 สิ่งแวดล้อม - บริการชุมชนและ - การศึกษา  สาธารณสุขและ  ประปา 
 อย่างยั่งยืน  สังคม  - สาธารณสุข  สิ่งแวดล้อม - กองวิชาการ 
   - สังคมสงเคราะห์ - ส านักการช่าง  และแผนงาน 
   - เคหะและชุมชน  - กองสวัสดิการสังคม 
   - สร้างความเข้มแข็งของชุมชน    
   - การศาสนาวัฒนธรรม 

และนันทนาการ 
  

  - การเศรษฐกิจ - อุตสาหกรรมและการโยธา   
   - การเกษตร   
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

   - การพาณิชย์   
  - การด าเนินงานอ่ืน - งบกลาง   
๔ การเสริมสร้าง - บริหารทั่วไป - บริหารงานท่ัวไป - ส านักปลัด - ส านักการ 
 เศรษฐกิจสู่การ

เติบโตอย่างม ี
 - การรักษาความสงบ

ภายใน 
 เทศบาล 
- ส านักการคลัง 

 สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 คุณภาพ - บริการชุมชนและ - การศึกษา - ส านักการช่าง  
   สังคม  - สาธารณสุข - ส านักการประปา  
   - สังคมสงเคราะห์ - ส านักการศึกษา  
   - เคหะและชุมชน - กองสวัสดิการ  
   - สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน 
 สังคม 
- กองวิชาการและ 

 

   - การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

 แผนงาน  
 

 

  - การเศรษฐกิจ - อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

  

   - การเกษตร   
   - การพาณิชย์   
  - การด าเนินงานอ่ืน 

 
- งบกลาง   
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3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

 3.1 ข้อมูลทั่วไป 

โครงการที่จะได้มีการด าเนินการตามแผนการด าเนินงานของเทศบาลนครนครราชสีมา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจ านวนทั้งสิ้น 106 โครงการ โดยประกอบไปด้วย โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์
ที่ 1  การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและทั่วถึง  จ านวน 16 โครงการ โครงการ
ภายใตยุ้ทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพ จ านวน 41 โครงการ โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์
ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จ านวน 18 โครงการ และโครงการภายใต้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ จ านวน 31 โครงการ ทั้งนี้ มีผลงานในเชิง
ปริมาณเป็น ดังนี้ 
 

  3.1.1 การประเมินความก้าวหน้าในการน้าโครงการที่ก้าหนดไว้ในรอบสี่ปีที่ผ่านมา  
ของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) ไปสู่การปฏิบัติ 
 

  ผลจากการประเมินความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการในภาพรวมโดยพิจารณาในลักษณะ
การด าเนินการสะสมในหลายปี ซึ่งเป็นการติดตามผล ณ ปัจจุบัน พบว่า ปีงบประมาณ 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) และพบว่าโครงการส่วนใหญ่อยู่ในระหว่างการด าเนินการ มีคะแนนการ
ประเมิน 2.49 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ประเมินระดับน้อย เมื่อพิจารณาภาพรวมทั้งสี่ปีงบประมาณสะสมแล้ว 
พบว่า ได้คะแนนการประเมิน เท่ากับ 4.37 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 3.10 - 3.11 
 
ตารางท่ี ๓.10 แสดงข้อมูลระดับความก้าวหน้าในการน าแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔  
ปีงบประมาณ 

 
ค่าน้้าหนัก คะแนนที่ได้ 

คะแนนถ่วง
น้้าหนัก 

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 ด ี
หมายเหตุ: ข้อมูลปี พ.ศ. 2561-2563 เป็นการประเมินโดยเก็บข้อมูลสะสมเพ่ิมเติม เพ่ือให้เป็นปัจจุบัน 

ณ เดือนสิงหาคม 2564 
 

โดยจากผลการประเมินความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวิธีการประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้น าปัจจัยอันเนื่องมาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) มาร่วมในการพิจารณาด้วยดังเช่น
แนวทางที่ได้ใช้ในการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนั้น ในโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่ง
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มีทั้งสิ้น 106 โครงการ จะได้มีการวิเคราะห์และจ าแนกเพ่ือน ามาประเมินผลที่สอดคล้องกับสถานการณ์ โดย
สรุปได้ดังนี้  

๑) โครงการที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 36 โครงการ  
๒) โครงการที่ยังอยู่ในระหว่างการด าเนินการ จ านวน 29 โครงการ  
3) โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 18 โครงการ 
4) โครงการที่ได้ยกเลิกแต่มิได้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า

สายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) โดยตรง จ านวน 7 โครงการ 
5) โครงการที่ได้มีการยกเลิกเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด  

ของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) โดยตรง จ านวน 16 โครงการ 
 

รายละเอียดโดยสรุปปรากฏดังตารางดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 3.11  แสดงข้อมูลจ านวนโครงการและสถานะความส าเร็จในการน าโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) ไปสู่การปฏิบัติ จ าแนกตามสถานะการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร ์
 

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ยังอยู่
ระหว่าง

ด้าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ 

ยกเลิก  
จ้านวน
โครงการ

ทั้งหมดรวม 

สาเหตุอื่นๆ 
ที่ไม่ได้มาจาก  

โควิด-๑๙ 

สถานการณ ์
โควิด-๑๙ 

๑. การยกระดับขีดความสามารถ
ในการให้บริการอย่าง
ครอบคลุมและทั่วถึง 

8 3 - 1 4 16 

๒. การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมี
ดุลยภาพ 

17 10 4 1 9 41 

๓. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

7 6 1 3 1 18 

๔. การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การ
เติบโตอย่างมีคุณภาพ 

4 10 13 2 2 31 

รวมทั้งสิ้น 36 29 18 7 16 ๑๐๖ 

 
และเมื่อได้น ามาประเมินผลตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ มีผลการด าเนินโครงการแล้วเสร็จ

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 
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ตารางท่ี ๓.12  แสดงข้อมูลระดับความก้าวหน้าในการน าโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) ไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 จ าแนกตามยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร ์
ค่า

น้้าหนัก 

คะแนนประเมินผล 

ผลงาน 
คะแนน

ที่ได้ 

คะแนน 

1 
< 

0.50 

2 
0.60 

3 
0.70 

4 
0.80 

5 
> 

0.80 

ถ่วง
น้้าหนัก 

๑. การยกระดับ 
ขีดความสามารถ 
ในการให้บริการ 
อย่างครอบคลุม 
และท่ัวถึง 

0.25 - - 0.79 - - 0.79 3.99 1.00 

๒. การพัฒนาสังคม 
น่าอยู่อย่างมี 
ดุลยภาพ 

0.25 - 0.69 - - - 0.69 2.99 0.75 

๓. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
อย่างยั่งยืน 

0.25 0.59 - - - - 0.59 1.99 0.50 

๔. การเสริมสร้าง
เศรษฐกิจสู่การเติบโต
อย่างมีคุณภาพ 

0.25 0.31 - - - - 0.31 1.00 0.25 

รวมทั้งสิ้น 1.00  2.49 

 

 3.1.2 การประเมินระดับความส้าเร็จในการด้าเนินกิจกรรมตามโครงการในแผนด้าเนินงาน
เทศบาลนครนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 โดยการประเมินความส าเร็จของกิจกรรมโครงการและภาพรวมรายยุทธศาสตร์ โดยเทียบกับ
แผนกิจกรรมที่ก าหนด 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 
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ตารางท่ี ๓.13  แสดงข้อมูลระดับความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการในแผนการด าเนินงานเทศบาล
นครนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ าแนกตามยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ ค่าน้้าหนัก คะแนนที่ได้ 
คะแนนถ่วง

น้้าหนัก 
1. การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่าง

ครอบคลุมและทั่วถึง 
0.25 4.00 1.00 

2. การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดลุยภาพ 0.25 2.91 0.73 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

0.25 2.41 0.60 

4. การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ 0.25 1.21 0.30 

คะแนนเฉลี่ย 1.00  2.63 
 
 3.1.3 การประเมินความส้าเร็จเฉพาะโครงการที่ได้ด้าเนินการแล้วเสร็จเมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างผลงานกับเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ในรอบสี่ปีที่ผ่านมาของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา  
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

  โดยสถานะของโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อจ าแนกตามยุทธศาสตร์แล้ว 
พบว่า จ านวนโครงการที่แล้วเสร็จสูงสุดคือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 แล้วเสร็จจ านวน 17 โครงการ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 10 โครงการ รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 แล้วเสร็จจ านวน 8 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 
3 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่  3 แล้วเสร็จ จ านวน 7 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 6 โครงการ  
โดยยุทธศาสตร์ที่ 4 แล้วเสร็จ 4 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 10 โครงการ 

 เมื่อพิจารณาโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ ส่วนใหญ่ พบว่า เป็นโครงการเกี่ยวกับการก่อสร้าง
ถนน เช่น การปรับปรุงผิวจราจร ซึ่งอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 และโครงการด้านดนตรี ศิละ แก้ไขปัญหาสัตว์
จรจร การก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข ซึ่งอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 

 เมื่อจ าแนกโครงการที่ยกเลิก พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ มีการยกเลิกโครงการสูงสุดคือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกเลิกเพราะสาเหตุอ่ืน จ านวน 3 โครงการ ประกอบด้วยโครงการเกี่ยวกับ การก่อสร้าง
ระบบระบายน้ า และยกเลิกเพราะสถานการณ์โควิด-19 จ านวน 1 โครงการ คือ แผนป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกเลิกเพราะสาเหตุอ่ืน จ านวน 2 โครงการ ยกเลิกเพราะสถานการณ์
โควิด-19 จ านวน 2 โครงการ เช่น งานวันขึ้นปีใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกเลิกเพราะสาเหตุอ่ืน จ านวน  
1 โครงการ ยกเลิกเพราะสถานการณ์โควิด-19 จ านวน 9 โครงการ ส่วนใหญ่ คือ โครงการเกี่ยวกับ 
การจัดกิจกรรมกับชุมชน เช่น งานวันมาฆบูชา งานวันวิสาขบูชา กิจกรรมเด็กและเยาวชน เป็นต้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกเลิกเพราะสาเหตุอ่ืน จ านวน 1 โครงการ ยกเลิกเพราะสถานการณ์โควิด -19 จ านวน  
4 โครงการ เช่น งานวันเทศบาล เทศบาลเคลื่อนที่ เป็นต้น รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 3.14 

 

 

 
 



๘๑ 
 

ตารางท่ี 3.14 แสดงข้อมูลสถานะโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์ แล้ว
เสร็จ 

อยู่
ระหว่าง 

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ 

ยกเลิก 
รวม 

(โครงการ) สาเหตุ
อื่น 

โควิด-
19 

๑. การยกระดับขีดความสามารถในการ
ให้บริการอย่างครอบคลุมและทั่วถึง 

8 3 - 1 4 16 

๒. การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพ 17 10 4 1 9 41 

๓. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

7 6 1 3 1 18 

๔. การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโต
อย่างมีคุณภาพ 

4 10 13 2 2 31 

รวมทั้งสิ้น 36 29 18 7 16 106 

 
เมื่อพิจารณาผลประเมินความส าเร็จเฉพาะโครงการที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖4 พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและทั่วถึง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 4  
การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีคะแนนประเมิน เท่ากับ 5.00 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับ 
ดีมาก โดยยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพ มีคะแนนประเมิน เท่ากับ 4.88 อยู่ในเกณฑ์
ระดับดี รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 3.15 
 
ตารางที่ ๓.15 แสดงข้อมูลระดับความส าเร็จเฉพาะโครงการที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ เมื่อเทียบระหว่าง

ผลงานกับเป้าหมายโครงการของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) 
ไปสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  

ยุทธศาสตร์ คะแนนที่ได้ แปลผล 

๑. การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและ
ทั่วถึง 

5.00 ดีมาก 

๒. การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพ 4.88 ดี 
๓. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 5.00 ดีมาก 

๔. การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ 5.00 ดีมาก 

รวมทั้งสิ้น 4.97 ดี 
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๓.2 ความพึงพอใจต่อการด้าเนินงาน 

  ความพึงพอใจของประชากรตัวอย่างต่อการด าเนินงานของเทศบาลนครนครราชสีมา ตามยุทธศาสตร์ 
และกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและทั่วถึง 
ประชากรตัวอย่าง จ านวน 80 คน มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลนครนครราชสีมา ดังนี้  

กลยุทธ์ที่ 1 มีการพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมการให้บริการ  
  พอใจมากที่สุด จ านวน 7 คน (ร้อยละ 8.75) 
 พอใจมาก จ านวน 37 คน (ร้อยละ 46.25)  
 พอใจปานกลาง จ านวน 34 คน (ร้อยละ 42.50)  
  พอใจน้อย จ านวน 1 คน (ร้อยละ 1.25) 
 พอใจน้อยที่สุด จ านวน 1 คน (ร้อยละ 1.25)  

 กลยุทธ์ที่ 2 มีความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ และมีผลงานที่ชัดเจน  
   พอใจมากที่สุด จ านวน 10 คน (ร้อยละ 12.50)  
   พอใจมาก จ านวน 43 คน (ร้อยละ 53.75)  
   พอใจปานกลาง จ านวน 25 คน (ร้อยละ 31.25) 
   พอใจน้อย จ านวน 1 คน (ร้อยละ 1.25) 
   พอใจน้อยที่สุด จ านวน 1 คน (ร้อยละ 1.25)  
 กลยุทธ์ที่ 3 มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีส่วนร่วม  
   พอใจมากที่สุด จ านวน 14 คน (ร้อยละ 17.50) 
   พอใจมาก จ านวน 37 คน (ร้อยละ 46.25) 
   พอใจปานกลาง จ านวน 22 คน (ร้อยละ 27.50) 
   พอใจน้อย จ านวน 4 คน (ร้อยละ 5.00) 
   พอใจน้อยที่สุด จ านวน 3 คน (ร้อยละ 3.75)  
 กลยุทธ์ที ่4 มีการพัฒนาอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ เพ่ือให้บริการ  
   พอใจมากที่สุด จ านวน 7 คน (ร้อยละ 8.75) 
   พอใจมาก จ านวน 31 คน (ร้อยละ 38.75) 
   พอใจปานกลาง จ านวน 31 คน (ร้อยละ 38.75)  
   พอใจน้อย จ านวน 8 คน (ร้อยละ 10.00)  
   พอใจน้อยที่สุด จ านวน 3 คน (ร้อยละ 3.75) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีคุณภาพ ประชากรตัวอย่างมีความพึงพอใจ 
ต่อการด าเนินงานของเทศบาลนครนครราชสีมา ดังนี้  
 กลยุทธ์ที่ 1 มุ่งสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตท้องถิ่น  ประชากร
ตัวอย่าง จ านวน 107 คน  
   พอใจมาก จ านวน 22 คน (ร้อยละ 20.56) 
   พอใจปานกลาง จ านวน 75 คน (ร้อยละ 70.09)  
   พอใจน้อย จ านวน 10 คน (ร้อยละ 9.35)  
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 กลยุทธ์ที่ 2 มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความม่ันคงปลอดภัยของประชาชน ประชากรตัวอย่าง 
จ านวน 115 คน  
   พอใจมาก จ านวน 56 คน (ร้อยละ 48.70)  
   พอใจปานกลาง จ านวน 51 คน (ร้อยละ 44.35)  
   พอใจน้อย จ านวน 8 คน (ร้อยละ 6.96)  
 กลยุทธ์ที่ 3 มีกิจกรรมการปลูกจิตส านึกสาธารณะและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สังคม ประชากรตัวอย่าง จ านวน 111 คน   
   พอใจมาก จ านวน 19 คน (ร้อยละ 17.12 
   พอใจปานกลาง จ านวน 81 คน (ร้อยละ 72.97)  
   พอใจน้อย จ านวน 11 คน (ร้อยละ 9.91)  
 กลยุทธ์ที่ 4 มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และแบบอย่างความดีงามในสังคม ประชากรตัวอย่าง จ านวน 
109 คน  
   พอใจมาก จ านวน 14 คน (ร้อยละ 12.84) 
   พอใจปานกลาง จ านวน 75 คน (ร้อยละ 68.81)  
   พอใจน้อย จ านวน 20 คน (ร้อยละ 18.35)  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประชากร
ตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลนครนครราชสีมา ดังนี้  

 กลยุทธ์ที่ 1 มุ่งพัฒนาดูแลสิ่งแวดล้อม และการเตรียมความพร้อมรับมือต่อสาธารณภัย 
ประชากรตัวอย่าง จ านวน 117 คน  
   พอใจมาก จ านวน 42 คน (ร้อยละ 35.90)  
   พอใจปานกลาง จ านวน 64 คน (ร้อยละ 54.70)  
   พอใจน้อย จ านวน 11 คน (ร้อยละ 9.40)  

 กลยุทธ์ที่ 2 มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบนิเวศน์ และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง ประชากร
ตัวอย่าง จ านวน 114 คน  
   พอใจมาก จ านวน 17 คน (ร้อยละ 14.91)  
   พอใจปานกลาง จ านวน 72 คน (ร้อยละ 63.16)  
   พอใจน้อย จ านวน 25 คน(ร้อยละ 21.93)  
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและให้ความรู้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
ประชากรตัวอย่าง จ านวน 115 คน  
   พอใจมาก จ านวน 19 คน (ร้อยละ 16.52)  
   พอใจปานกลาง จ านวน 72 คน (ร้อยละ 62.61)  
   พอใจน้อย จ านวน 23 คน (ร้อยละ 20.00)  
   พอใจน้อยที่สุด จ านวน 1 คน (ร้อยละ 0.87)  

 กลยุทธ์ที่ 4 กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประชากรตัวอย่าง จ านวน 114 คน  
   พอใจมาก จ านวน 15 คน (ร้อยละ 13.16)  
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   พอใจปานกลาง จ านวน 83 คน (ร้อยละ 72.81)  
   พอใจน้อย จ านวน 14 คน (ร้อยละ 12.28)  
   พอใจน้อยที่สุด จ านวน 2 คน (ร้อยละ 1.75) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ ประชากรตัวอย่างมีความ
พึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลนครนครราชสีมา ดังนี้  
 กลยุทธ์ที่ 1 มุ่งพัฒนารายได้ให้แก่ชุมชน ประชากรตัวอย่าง จ านวน 103 คน  
   พอใจมาก จ านวน 6 คน (ร้อยละ 5.83)  
   พอใจปานกลาง จ านวน 53 คน (ร้อยละ 51.46)  
   พอใจน้อย จ านวน 25 คน (ร้อยละ 24.27)  
   พอใจน้อยที่สุด จ านวน 19 คน (ร้อยละ 18.45)  
 กลยุทธ์ที่ 2 มีกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ประชากรตัวอย่าง จ านวน 96 คน  
   พอใจมาก จ านวน 3 คน (ร้อยละ 3.13)  
   พอใจปานกลาง จ านวน 62 คน (ร้อยละ 64.58)  
   พอใจน้อย จ านวน 29 คน (ร้อยละ 30.21) 
   พอใจน้อยที่สุด จ านวน 2 คน (ร้อยละ 2.08) 

 รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 3.16  
 

ตารางท่ี ๓.16 แสดงข้อมูลระดับคะแนนของประชากรตัวอย่าง ในผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และ
กลยุทธ์ในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาในรอบสี่ปีที่ผ่านมาของแผนพัฒนาเทศบาล
นครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕65) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์

ระดับ/จ้านวน (n) รวม (n) 
ร้อยละ 

 

รวม (ti) คะแนน
ที่ได้ 1 

น้อย
ที่สุด 

2 
น้อย 

3 
ปาน
กลาง 

4 
มาก 

5 
มาก
ที่สุด 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การยกระดับขีดความสามารถในการให้บรกิารอย่างครอบคลุมและทั่วถึง  
1. มีการพัฒนาคณุภาพและ

นวัตกรรมการให้บริการ 
1 

(1.25) 
1 

(1.25) 
34 

(42.5) 
37 

(46.25) 
7 

(8.75) 
80 

(100.00) 
360.00 4.20 

2. มีความร่วมมือกับภาค
ส่วนต่าง ๆ และมีผลงาน
ที่ชัดเจน 

1 
(1.25) 

1 
(1.25) 

25 
(31.25) 

43 
(53.75) 

10 
(12.50) 

80 
(100.00) 

375.00 4.51 

3. มีการบริหารจัดการ 
ที่โปร่งใสและมีส่วนร่วม 

3 
(3.75) 

4 
(5.00) 

22 
(27.5) 

37 
(46.25) 

14 
(17.5) 

80 
(100.00) 

368.75 4.38 

4. มีการพัฒนาอาคาร
สถานท่ี เครื่องมือ
เครื่องใช้เพื่อให้บริการ 

3 
(3.75) 

8 
(10.00) 

31 
(38.75) 

31 
(38.75) 

7 
(8.75) 

80 
(100.00) 

338.75 3.79 

รวมท้ังสิ้น  360.63 4.22 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพ  
1. มุ่งสร้างความเข้มแข็ง 

ของชุมชนและความ
ภาคภูมิใจในวิถีชีวิตท้องถิ่น 

0.00 10 
(9.35) 

75 
(70.09) 

22 
(20.56) 

0.00 107 
(100.00) 

311.21 3.23 



๘๕ 
 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์

ระดับ/จ้านวน (n) รวม (n) 
ร้อยละ 

 

รวม (ti) คะแนน
ที่ได้ 1 

น้อย
ที่สุด 

2 
น้อย 

3 
ปาน
กลาง 

4 
มาก 

5 
มาก
ที่สุด 

2. มุ่งยกระดับคณุภาพชีวิต
และความมั่นคงปลอดภัย
ของประชาชน 

0.00 8 
(6.96) 

51 
(44.35) 

56 
(48.70) 

0.00 115 
(100.00) 

341.74 3.85 

3. มีกิจกรรมการปลูก
จิตส านึกสาธารณะและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสังคม 

0.00 11 
(9.91) 

81 
(72.97) 

19 
(17.12) 

0.00 111 
(100.00) 

307.21 3.15 

4. มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และ
แบบอย่างความดีงาม 
ในสังคม 

0.00 20 
(18.35) 

75 
(68.81) 

14 
(12.84) 

0.00 109 
(100.00) 

294.50 2.91 

รวมท้ังสิ้น 314.03 3.29 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  
1. มุ่งพัฒนาดูแลสิ่งแวดล้อม 

และการเตรียมความ
พร้อมรับมือต่อสาธารณภัย 

0.00 11 
(9.40) 

64 
(54.70) 

42 
(35.90) 

0.00 117 
(100.00) 

326.50 3.54 

2. มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ระบบนิเวศน์ และเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง 

0.00 25 
(21.93) 

72 
(63.16) 

17 
(14.91) 

0.00 114 
(100.00) 

292.98 2.88 

3. พัฒนาและให้ความรู ้
ในการจัดการสิ่งแวดล้อม
และร่วมมือกับทุกภาคส่วน 

1 
(0.87) 

23 
(20.00) 

72 
(62.61) 

19 
(16.52) 

0.00 115 
(100.00) 

294.78 2.91 

4. มีกิจกรรมเพิม่ศักยภาพ
ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2 
(1.75) 

14 
(12.28) 

83 
(72.81) 

15 
(13.16) 

0.00 114 
(100.00) 

297.37 2.97 

รวมท้ังสิ้น  303.04 3.06 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสรมิสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ   
1. มุ่งพัฒนารายได้ให้แก่

ชุมชน 
19 

(18.45) 
25 

(24.27) 
53 

(51.46) 
6 

(5.83) 
0.00 103 

(100.00) 
244.66 0.98 

2. มีกิจกรรมเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

2 
(2.08) 

29 
(30.21) 

62 
(64.58) 

3 
(3.13) 

0.00 96 
(100.00) 

268.75 2.38 

รวมท้ังสิ้น 256.28 2.13 
 

 

 

 



๘๖ 
 

๓.๓ แผนการด้าเนินงาน 

ตารางท่ี ๓.17  แสดงข้อมูลแผนการด าเนินงานการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

กิจกรรม 
 เดือน 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. ศึกษาข้อมูล       
๒. ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง       
๓. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา       
๔. เก็บรวบรวมข้อมูล       
๕. วิเคราะห์ข้อมูล       
๖. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล       

 
๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 

4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 

 ๔.๑.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 

  จากการศึกษาจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ได้แก่ บุคลากรของเทศบาลนคร
นครราชสีมาเทศบาล และประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในเทศบาลนครนครราชสีมา ซึ่งข้อมูลทั่วไปจ าแนกตาม
ประเภทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 
 

๔.๑.๑.1 พนักงานของเทศบาลนครนครราชสีมาเทศบาล 
ได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๑๐๐ คน  และมีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 87 คน คิดเป็น

ร้อยละ 87.00 ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า พนักงานเทศบาลฯ ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน  
๗๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๔๖ ส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในเทศบาล มากกว่า ๕ ปีขึ้นไป จ านวน ๗๐ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๔๖ ต าแหน่งพนักงานปฏิบัติการ จ านวน ๗๔ คน คดิเป็นร้อยละ ๘๕.๐๖ รายละเอียดดัง
ตารางที่ ๓.18 

 

ตารางที่ 3.18 แสดงข้อมูลของพนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 

ข้อมูลทั่วไป จ้านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   

๑. ชาย 17 19.54 
๒. หญิง 70 80.46 

รวม 87 ๑๐๐.๐๐ 
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในเทศบาล   

๑. น้อยกว่า ๑ ปี 2 2.3 
๒. ตั้งแต่ ๑ – ๓ ปี 12 13.79 
๓. ตั้งแต่ ๔ – ๕ ปี 3 3.45 
๔. มากกว่า ๕ ปีขึ้นไป 70 80.46 

รวม 87 100 



๘๗ 
 

ข้อมูลทั่วไป จ้านวน (คน) ร้อยละ 
ต้าแหน่งการปฏิบัติงาน   

๑. พนักงานปฏิบัติการ 74 85.06 
๒. ผู้บริหารระดับต้น (หัวหน้าฝ่าย) 8 9.2 
๓. ผู้บริหารระดับกลาง (ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการส่วน) 5 5.75 

รวม 87 100 
 

๔.๑.1.๒ ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในเทศบาลนครนครราชสีมา 

 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวน ๑๒๐ คน พบว่า ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
พักอาศัยอยู่ชุมชนวัดทุ่งสว่าง จ านวน ๑๓ คน (ร้อยละ ๑๐.๘๓) รองลงมาคือ ชุมชนรุ่งเรือง-บุญเรือง จ านวน 
12 คน (ร้อยละ ๑๐.๐๐) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 88 คน (ร้อยละ ๗3.33) ส่วนใหญ่มีอายุ ๕๑ ปีขึ้น
ไป จ านวน 56 คน (ร้อยละ 46.๖๗) รองลงมา มีอายุระหว่าง ๔๑-๕๐ ปี จ านวน 41 คน (ร้อยละ 34.17) 
ส่วนใหญไม่ระบุระดับศึกษา จ านวน 88 คน (ร้อยละ 73.33) รองลงมา มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า จ านวน 9 คน (ร้อยละ 7.50) ส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือ รับจ้าง จ านวน 50 คน 
(ร้อยละ 41.6๗) รองลงมา มีอาชีพค้าขาย/ประกอบธุรกิจ จ านวน 22 คน (ร้อยละ ๑๘.๓๓)  
ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน อยู่ระหว่าง 1๐,๐๐๑ – 2๐,๐๐๐ บาท จ านวน 35 คน (ร้อยละ 29.17) 
รองลงมาคือ มีรายได้ ๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท จ านวน 24 คน (ร้อยละ ๒0.00) รายละเอียดดังตารางที่ ๓.19 

 

ตารางที่ 3.19 แสดงข้อมูลทั่วไป ของประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในเทศบาลนครนครราชสีมา 

ข้อมูลทั่วไป จ้านวน (คน) ร้อยละ 
ชุมชน   

๑. วัดทุ่งสว่าง 13 10.83 
๒. รุ่งเรือง-บุญเรือง 12 10.00 
๓. สามแยกปัก 10 8.33 
๔. ทุ่งสว่าง-ศาลาลอย 10 8.33 
๕. เสาธง-สมอราย 10 8.33 
๖. ตลาดหลักเมือง (ศาลพระนารายณ์) 8 6.67 
๗. ท้าวสุระซอย 3 8 6.67 
๘. ท้าวสุระ 7 5.83 
๙. ศาลเจ้าพ่อเสือ-ทุ่งสว่าง 6 5.00 
๑๐. หลังวัดโพธิ์ 6 5.00 
๑๑. วัดศาลาลอย 5 4.17 
๑๒. ประตูไชยณรงค-์เรือนจ า 5 4.17 
๑๓. สืบศิริพัฒนา 5 4.17 
๑๔. เอ็มแบ็คสามัคคี 4 3.33 
๑๕. วัดอิสานพัฒนา 4 3.33 
๑๖. หนองไผ่ล้อม 4 3.33 
๑๗. ประกอบพัฒนา 3 2.5 

รวม ๑๒๐ ๑๐๐.๐๐ 



๘๘ 
 

ข้อมูลทั่วไป จ้านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   

๑. ชาย 32 26.67 
๒. หญิง 88 73.33 

รวม ๑๒๐ ๑๐๐.๐๐ 
อาย ุ   

๑. ต่ ากว่า ๒๐ ปี - - 
๒. ๒๐ – ๓๐ ปี 3 2.5 
๓. ๓๑ – ๔๐ ปี 20 16.67 
๔. ๔๑ – ๕๐ ปี 41 34.17 
๕. ๕๑ ปีขึ้นไป 56 46.67 

รวม 120 100 
ระดับการศึกษา   

๑. ต่ ากว่าประถมศึกษา 3 2.50 
๒. ประถมศึกษา 7 5.83 
๓. มัธยมศึกษาตอนต้น 8 6.67 
๔. มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 9 7.50 
๕. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 3 2.50 
๖. ปริญญาตรี 2 1.67 
๗. ไม่ระบุ 88 73.33 

รวม ๑๒๐ ๑๐๐.๐๐ 
อาชีพหลัก 

๑. รับราชการ 
 

1 
 

0.83 
๒. พนักงานองค์กรของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 4 3.33 
๓. รับจ้าง 50 41.67 
๔. ค้าขาย/ประกอบธุรกิจ 22 18.33 
๕. อ่ืน ๆ เช่น รับจ้างเลี้ยงเด็ก นักศึกษา 2 1.67 
๖. ไม่ระบุ 41 34.17 

รวม ๑๒๐ ๑๐๐.๐๐ 
รายได้ต่อเดือน (โดยประมาณ)   

๑. ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท 5 4.17 
๒. ๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท 24 20.00 
๓. ๑๐,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท 35 29.17 
๔. ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท 15 12.5 
๕. ไม่ระบุ 41 34.17 

รวม ๑๒๐ ๑๐๐.๐๐ 



๘๙ 
 

ข้อมูลทั่วไป จ้านวน (คน) ร้อยละ 
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา   

๑. น้อยกว่า ๑ ปี 2 1.67 
๒. ตั้งแต่ ๑-๓ ปี 7 5.83 
๓. ตั้งแต่ ๔-๕ ปี 23 19.17 
๔. มากกว่า ๕ ปีขึ้นไป 87 72.50 
๕. ไม่ระบุ 1 0.83 

รวม ๑๒๐ ๑๐๐.๐๐ 
ต้าแหน่งในชุมชน  

๑. ประธานชุมชน 
 

110 
 

91.67 
๒. ประชาชนในชุมชน 5 4.17 
๓. ไม่ระบุ 5 4.17 

รวม ๑๒๐ ๑๐๐.๐๐ 
 

4.1.2 ความพึงพอใจต่อการด้าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 

4.1.2.1 สถานการณ์การด าเนินการตามเป้าประสงคห์ลักทีไ่ดก้ าหนดไว้ 

 เป้าประสงค์หลักของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
ที่ได้ก าหนดไว้เพ่ือการศึกษาและประเมินผลมีทั้งหมด 6 ข้อ ได้แก่ 1)  มีความเชื่อมั่นต่อการจัดให้บริการ 
ของเทศบาลนครนครราชสีมา 2) ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ได้โดยง่าย  
3) ครอบครัวมีความอบอุ่น 4) มลพิษด้านสิ่งแวดล้อมลดลง 5) รายได้ของครอบครัวเพ่ิมมากขึ้น และ  
6) มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีในเขตเทศบาลนครนครราชสีมามากขึ้น ส าหรับปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 พบว่า เป้าประสงค์ที่มีสถานการณ์การด าเนินงานสูงสุด 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
ต่ าสุดคือ เป้าประสงค์ที่ 6 รายได้ของครอบครัวเพ่ิมมากข้ึน (M = 2.39, S.D. 0.96) ระดับน้อย รายละเอียด
ปรากฏดังตารางที่ 3.20 

 

ตารางที ่3.20 แสดงข้อมูลผลประเมินการตอบรับความส าเร็จที่ก าหนดในเป้าประสงค์หลักของแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เป้าประสงค์หลัก N 
ค่าเฉลี่ย
(Mean) 

S.D. แปลผล 

๑. มีความเชื่อมั่นต่อการจัดให้บริการฯ 118 3.72 0.52 ปานกลาง 
๒. เข้าถึงแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ฯ 118 3.04 0.59 ปานกลาง 
๓. ครอบครัวมีความอบอุ่น 118 3.14 0.54 ปานกลาง 
๔. ปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมลดลง 118 3.47 0.73 ปานกลาง 
๕. รายได้ของครอบครัวเพ่ิมมากขึ้น 118 2.39 0.96 น้อย 

ความพึงพอใจต่อเทศบาล 118 3.80 0.59 ปานกลาง 



๙๐ 
 

  ความพึงพอใจของประชากรตัวอย่าง พบว่า ภาพรวมพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา ได้คะแนน 3.18 อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง เมื่อจ 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 ได้คะแนนประเมินต่ าสุด 
เท่ากับ 2.13 อยู่ในเกณฑ์ระดับน้อย รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 3.21 
 
ตารางท่ี ๓.21 แสดงข้อมูลระดับคะแนนของประชากรตัวอย่าง ในผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  

ในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาในรอบสี่ปีที่ผ่านมาของแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕65) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์ ค่าน้้าหนัก คะแนนที่ได้ 
คะแนนถ่วง

น้้าหนัก 
แปลผล 

1 การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการ
อย่างครอบคลุมและทั่วถึง  

0.25 4.22 1.06 มาก 

2 การพัฒนาสังคมนา่อยู่อย่างมดีุลยภาพ 0.25 3.29 0.82 ปานกลาง 
3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

0.25 3.06 0.77 ปานกลาง 

๔ การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมี
คุณภาพ 

0.25 2.13 0.53 น้อย 

รวมท้ังสิ้น 1.00  3.18 ปานกลาง 
 

4.1.2.2 สภาวการณ์การรับรู้และการตอบรับในผลการด าเนินงานตามภารกิจ และกลยุทธ์ 
ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาในรอบสี่ปีที่ผ่านมา  

๑) การรับรู้ของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา ในรอบสี่ปีที่ผ่านมา 
 

การประเมินผลเรื่องความรับรู้ในผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมาในรอบสี่ปีที่ผ่านมาของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕65) เป็นการ
ประเมินผลในระดับผลลัพธ์ จากการที่เทศบาลนครนครราชสีมาได้จัดท าแผนพัฒนาดังกล่าว โดยได้ก าหนด
เป้าประสงค์หลัก และเป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ไว้หลายประการ และในช่วงระหว่าง ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง ๒๕๖4 ที่ผ่านมารวมระยะเวลาสี่ปี เทศบาลนครนครราชสีมาก็ได้มีการจัดท าแผนงาน
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ก าหนด และได้มีการด าเนินการขับเคลื่อนโครงการนั้น ๆ อย่างต่อเนื่อง  ดังนั้น  
จึงเป็นความส าคัญอย่างยิ่งที่เทศบาลนครนครราชสีมาจะต้องรับทราบการรับรู้ผลงานต่าง ๆ เหล่านี้ของ
ประชาชนที่พักอาศัยในเทศบาลนครนครราชสีมาว่าได้รับทราบและสัมผัสได้ (รับรู้) ที่สิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น
หรือไม่ ในลักษณะของการรับรู้ต่อเป้าประสงค์ที่เทศบาลนครนครราชสีมาได้ก าหนดไว้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งในการน ามาประกอบการพัฒนาชุดแผนงานโครงการในปีต่อไป เพ่ือให้ไปสู่ความส าเร็จในภาพรวม
ตามท่ีได้ก าหนดไว้ 

 



๙๑ 
 

จากผลการศึกษาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของความรับรู้ในผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครราชสีมาในรอบสี่ปีที่ผ่านมาของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) 
พบว่า ภาพรวมได้คะแนนเท่ากับ 5.00 และเมื่อจ าแนกตามยุทธศาสตร์ พบว่า ทุกยุทธศาสตร์ ได้คะแนน 
เท่ากับ 5.00 รายละเอียดดังตารางที่ ๓.22 

 

ตารางท่ี ๓.22 แสดงข้อมูลระดับของความรับรู้ในผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
ในรอบสี่ปีที่ผ่านมาของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

ยุทธศาสตร์ 
ค่า

น้้าหนัก 
คะแนน 
ที่ได้ 

คะแนนถ่วง
น้้าหนัก 

แปลผล 

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 

๐.25 5.00 1.25 ส่วนใหญ่รับรู้ 

 ๑.๐๐ 5.00 5.00 ส่วนใหญ่รับรู้ 
 

2)  การตอบรับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการตอบรับในผลการด าเนินงานตาม
ภารกิจ และเป้าประสงค์ในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา ในรอบสี่ปีที่ผ่านมา 

 
  จากผลการศึกษาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการตอบรับในผลการด าเนินงานตามภารกิจและ
ตามเป้าประสงค์ในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาในรอบสี่ปีที่ผ่านมาของแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของพนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ พบว่า ภาพรวม
ได้คะแนนเท่ากับ 3.82 และจ าแนกตามกลยุทธ์ พบว่า กลยุทธ์ที่ ๒ ความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ และมี
ผลงานที่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.75, S.D. = 0.74) รองลงมา คือ กลยุทธ์ที่ 3 
การบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีส่วนร่วม อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง เช่นกนั (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
เพ่ือให้บริการ อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.39, S.D. = 0.92) รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 
3.23 
 
 
 
 
 
 
 



๙๒ 
 

ตารางที่ ๓.23 แสดงข้อมูลของการตอบรับของประชากรตัวอย่าง (พนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา)  
ในผลการด าเนินงานตามภารกิจและตามเป้าประสงค์ในแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมาในรอบสี่ปีที่ผ่านมาของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุม
และท่ัวถึง 

ประเด็น 
จ้านวน 

(N) 
ค่าเฉลี่ย 

(M) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
แปลผล 

๑. มีการพัฒนาคุณภาพและนวั ตกรรมการ
ให้บริการ 

80 3.60 0.72 ปานกลาง 

๒. ความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ และมีผลงานที่
ชัดเจน 

80 3.75 0.74 ปานกลาง 

๓. การบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีส่วนร่วม 80 3.69 0.95 ปานกลาง 
๔. การพัฒนาอาคารสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้

เพ่ือให้บริการ 
80 3.39 0.92 ปานกลาง 

ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการด้าเนินงาน 
ของเทศบาลฯ ในทุก ๆ ด้าน 

87 3.82 0.79 ปานกลาง 

 
จากผลการศึกษาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการตอบรับในผลการด าเนินงานตามภารกิจ  

และตามเป้าประสงค์ในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาในรอบสี่ปีที่ผ่านมาของแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของประชาชนเทศบาลนครนครราชสีมา พบว่า ภาพรวมได้คะแนน
เท่ากับ 1.21 และเมื่อจ าแนกตามยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ได้คะแนนเท่ากับ 1.85 รองลงมาคือ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ และ ๔ ได้คะแนนเท่ากับ 1.00 เท่ากัน รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 3.24 
 
ตารางท่ี ๓.24 แสดงข้อมูลระดับของการตอบรับของประชากรตัวอย่าง ในผลการด าเนินงานตามภารกิจ

และตามเป้าประสงค์ในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาในรอบสี่ปีที่ผ่ านมา 
ของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

ยุทธศาสตร์ 
ค่า

น้้าหนัก 
คะแนนที่

ได้ 
คะแนนถ่วง

น้้าหนัก 
แปลผล 

๑. การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่าง
ครอบคลุมและทั่วถึง 

0.25 1.85 0.46 น้อยมาก 

๒. การพัฒนาสังคมนา่อยู่อย่างมีดุลยภาพ 0.25 1.00 0.25 น้อยมาก 

๓. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

0.25 1.00 0.25 น้อยมาก 

๔. การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ 0.25 1.00 0.25 น้อยมาก 

 ๑.๐๐  1.21 น้อยมาก 
 



๙๓ 
 

  4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ของแผนการด้าเนนิงานเทศบาลนครนครราชสีมา 

  4.2.1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  

 โดยการประเมินความส าเร็จของส าหรับโครงการที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 มีจ านวน 36 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55.38 จากทั้งหมด 65 โครงการ จ าแนกเป็น  

1. โครงการที่เกี่ยวกับปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.65  
จากทั้งหมด 17 โครงการ 

2. โครงการที่เกี่ยวกับการปรับปรุงซ่อมแซมถนน จ านวน 2 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 
25.00 จากท้ังหมด 8 โครงการ 

3. โครงการอ่ืน ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง และถนน จ านวน 31 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 77.50 จากทั้งหมด 40 โครงการ 

รายละเอียดชื่อโครงการที่แล้วเสร็จ ดังแสดงไว้ในภาคผนวก ค.  
 

  4.2.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 

4.2.2.1 กลุ่มประชาชนผู้มาใช้บริการเทศบาลนครนครราชสีมา 
จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างของผู้มาใช้บริการเทศบาลนครนครราชสีมา จ านวน 

120 คน พบว่า ส่วนใหญ่มาใช้บริการ คือ จ่ายค่าน้ าประปา จ านวน 31 คน (ร้อยละ 25.83) รองลงมาคือ 
พบแพทย์ ท าแผล จ านวน 24 คน (ร้อยละ 20.00) หน่วยงานที่ติดต่อมากที่สุด คือ ส านักปลัดเทศบาล 
จ านวน ๕3 คน (ร้อยละ 44.17) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 71 คน (ร้อยละ 59.17) ส่วนใหญ่มีอายุ 
51 ปีขึ้นไป จ านวน ๔7 คน (ร้อยละ ๓9.17) ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน  
๓๕ คน (ร้อยละ 29.17) ส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือ รับจ้าง จ านวน 3๔ คน (ร้อยละ 28.33) ส่วนใหญ่ 
มีรายได้ต่อเดือน (โดยประมาณ) อยู่ระหว่าง 1๐,๐๐๑ – 2๐,๐๐๐ บาท จ านวน 16 คน (ร้อยละ 13.33) 
ส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา มากกว่า ๕ ปีขึ้นไป จ านวน ๗9 คน (ร้อยละ 
๖5.83)  รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 3.25 

 
ตารางที่ 3.25 แสดงข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่มาใช้บริการของเทศบาลนครนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ข้อมูลทั่วไป จ้านวน (คน) ร้อยละ 
งานบริการของเทศบาลที่มาขอใช้บริการ   

๑. จ่ายค่าน้ าประปา 31 25.83 
๒. พบแพทย์ ท าแผล 24 20.00 
๓. ขอใบแจ้งเกิด ใบมรณะบัตร 17 14.17 
๔. อ่ืน ๆ เช่น ทะเบียนท้องถิ่น 13 10.83 
๕. ท าบัตรประชาชน 9 7.50 
๖. แจ้งย้ายเข้า ย้ายออก และทะเบียนบ้าน 7 5.83 
๗. ช าระภาษี 7 5.83 
๘. ไม่ระบุ 5 4.17 
๙. เสียค่าปรับเทศกิจ 4 3.33 



๙๔ 
 

ข้อมูลทั่วไป จ้านวน (คน) ร้อยละ 
๑๐. เปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล 3 2.50 

รวม 120 ๑๐๐.๐๐ 
หน่วยงาน   

๑. ส านักปลัดเทศบาล 53 44.17 
๒. ส านักการประปา 31 25.83 
๓. ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 24 20.00 
๔. ส านักการคลัง 7 5.83 
๕. ไม่ระบุ 5 4.17 

รวม ๑2๐ ๑๐๐.๐๐ 
เพศ   

๑. ชาย 49 40.83 
๒. หญิง 71 59.17 

รวม ๑2๐ ๑๐๐.๐๐ 
อาย ุ   

๑. ต่ ากว่า ๒๐ ปี 3 2.50 
๒. ๒๐ – ๓๐ ปี 17 14.17 
๓. ๓๑ – ๔๐ ปี 24 20.00 
๔. ๔๑ – ๕๐ ปี 24 20.00 
๕. ๕๑ ปีขึ้นไป 47 39.17 
๖. ไม่ระบุ 5 4.17 

รวม ๑2๐ ๑๐๐.๐๐ 
ระดับการศึกษา   

๑. ต่ ากว่าประถมศึกษา 1 0.83 
๒. ประถมศึกษา 26 21.67 
๓. มัธยมศึกษาตอนต้น 35 29.17 
๔. มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 14 11.67 
๕. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 1 0.83 
๖. ปริญญาตรี 11 9.17 
๗. สูงกว่าปริญญาตรี ปริญญาโท 2 1.67 
๘. ไม่ระบุ 30 25.00 

รวม ๑2๐ ๑๐๐.๐๐ 
อาชีพหลัก 

๑. รับราชการ 
 

4 
 

3.33 
๒. พนักงานองค์กรของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 2 1.67 
๓. รับจ้าง 34 28.33 
๔. ค้าขาย/ประกอบธุรกิจ 33 27.50 
๕. เกษตรกร 2 1.67 



๙๕ 
 

ข้อมูลทั่วไป จ้านวน (คน) ร้อยละ 
๖. อ่ืน ๆ เช่น เกษียณราชการ ขับแกร๊บ ค้าขาย ทนาย แม่บ้าน 

นักศึกษา นักเรียน 
15 12.50 

๗. ไม่ระบุ 30 25.00 
รวม ๑2๐ ๑๐๐.๐๐ 

รายได้ต่อเดือน (โดยประมาณ)   

๑. ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท 8 6.67 
๒. ๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท 14 11.67 
๓. ๑๐,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท 16 13.33 
๔. ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท 8 6.67 
๕. ๓๐,๐๐๑ – ๕๐,๐๐๐ บาท 4 3.33 
๖. ไม่ระบุ 70 58.33 

รวม ๑2๐ ๑๐๐.๐๐ 
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา   

๑. ไม่ได้อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 4 3.33 
๒. น้อยกว่า ๑ ปี 3 2.50 
๓. ตั้งแต่ ๑-๓ ปี 4 3.33 
๔. ตั้งแต่ ๔-๕ ปี 6 5.00 
๕. มากกว่า ๕ ปีขึ้นไป ๗9 65.83 
๖. ไม่ระบุ 24 20.00 

รวม ๑2๐ ๑๐๐.๐๐ 
 
 4.2.2.2 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซม 
สิ่งปลูกสร้าง ของเทศบาลนครนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการด้านการก่อสร้าง 
ปรับปรุง และซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง ของเทศบาลนครนครราชสีมา มีจ านวน 63 คน จากโครงการที่แล้วเสร็จ
ทั้งหมดเพ่ือน ามาศึกษาโครงการจ านวน 3 โครงการ โดยจากข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่  
เป็นเพศหญิง จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 73.02 ส่วนใหญ่มีอายุ ๔๑ – ๕๐ ปี จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 
46.03 ส่วนใหญ่ไม่ระบุวุฒิการศึกษา จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 95.24 ส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือ รับจ้าง 
จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 65.08 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน (โดยประมาณ) ระหว่าง ๑๐,๐๐1 – 20,000 
บาท จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
มากกว่า ๕ ปีขึ้นไป จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 68.25 ส่วนใหญ่มีต าแหน่งในชุมชน เป็นประชาชนในชุมชน 
จ านวน 60.00 คน คิดเป็นร้อยละ 95.24 รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ ๓.26 
 
 
 



๙๖ 
 

ตารางท่ี ๓.26 แสดงข้อมูลของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการก่อสร้าง ปรับปรุง และ
ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง ของเทศบาลนครนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

รายการ 
จ้านวน 

(n) 
ร้อยละ 

โครงการแล้วเสร็จทั้งหมดที่ศึกษา   
๑. ก่อสร้างระบบระบายน้ าถนนมิตรภาพ ซอย 8 (ซอยหลังวัดเลียบ) 30 47.62 
๒. การวางท่อเมนประปาถนนสุรนารีด้านทิศใต้ 30 47.62 
๓. เปลี่ยนหลังคา (แผ่นเหล็กรีดลอน) อาคารคัดแยกขยะมูลฝอย (แก้ไข

แผนครั้งที่ 8) 
3 4.76 

รวม 63 ๑๐๐.๐๐ 
ชุมชน/สถานที่เก็บข้อมูล   

๑. วัดเลียบ 30 47.62 
๒. ตรอกจันทร์ 10 15.87 
๓. วัดโพธิ์ 10 15.87 
๔. วัดม่วง 10 15.87 
๕. หนองบัวศาลา 3 4.76 

รวม 63 ๑๐๐.๐๐ 
เพศ   

๑. ชาย 17 26.98 
๒. หญิง 46 73.02 

รวม 63 ๑๐๐.๐๐ 
อาย ุ   

๑. ๓๑ – ๔๐ ปี 17 26.98 
๒. ๔๑ – ๕๐ ปี 29 46.03 
๓. ๕๑ ปีขึ้นไป 17 26.98 

รวม 63 ๑๐๐.๐๐ 
ระดับการศึกษา   
 ปริญญาตรี 3 4.76 
 ไม่ระบุ 60 95.24 

รวม 63 ๑๐๐.๐๐ 
อาชีพหลัก   

๑. รับราชการ 1 1.59 
๒. รับจ้าง 41 65.08 
๓. ค้าขาย/ประกอบธุรกิจ 15 23.81 
๔. ไม่ระบุ 6 9.52 

รวม 63 ๑๐๐.๐๐ 
   



๙๗ 
 

รายการ 
จ้านวน 

(n) 
ร้อยละ 

รายได้ต่อเดือน (โดยประมาณ)   
๑. ๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท 6 9.52 
๒. ๑๐,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท 36 57.14 
๓. ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท 13 20.63 
๔. ไม่ระบุ 8 12.70 

รวม 63 ๑๐๐.๐๐ 
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา   

๑. ตั้งแต่ ๑-๓ ปี 6 9.52 
๒. ตั้งแต่ ๔-๕ ปี 12 19.05 
๓. มากกว่า ๕ ปีขึ้นไป 43 68.25 
๔. ไม่ระบุ 2 3.17 

รวม 63 ๑๐๐.๐๐ 
ต้าแหน่งในชุมชน   

๑. ประชาชนในชุมชน 60 95.24 
๒. ไม่ระบุ 3 4.76 

รวม 63 ๑๐๐.๐๐ 
  
 4.2.2.3 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมถนน 
ของเทศบาลนครนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการการก่อสร้าง 
ปรับปรุง และซ่อมแซมถนน ของเทศบาลนครนครราชสีมา มีจ านวน 59 คน จากโครงการที่แล้วเสร็จ 
จ านวน 2 โครงการ โดยข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 42 คน คิดเป็น
ร้อยละ 71.19 ส่วนใหญ่มีอายุ ๔๑ – ๕๐ ปี จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 49.15 เกือบทั้งหมด 
ไม่ระบุวุฒิการศึกษา จ านวน ๕8 คน คิดเป็นร้อยละ 98.31 ส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือ รับจ้าง จ านวน 3๖ คน 
คิดเป็นร้อยละ 61.02 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน (โดยประมาณ) ระหว่าง ๑๐,๐๐1 – 20,000 บาท 
จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 72.88 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
มากกว่า ๕ ปีขึ้นไป จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 8๓.๐๕ เหตุผลที่ใช้เส้นทาง ส่วนใหญ่ เนื่องจากต้อง
ติดต่อสื่อสารนอกชุมชนสูงสุด จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 88.14 รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ ๓.27 
 
 
 
 
 
 
 



๙๘ 
 

ตารางท่ี ๓.27 แสดงข้อมูลของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการก่อสร้าง ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนน ของเทศบาลนครนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

รายการ 
จ้านวน 

(n) 
ร้อยละ 

โครงการแล้วเสร็จทั้งหมดที่ศึกษา   
๑. ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ 20 (หน้าวัดป่าจิตตสามัคคี) 

(แผนเพ่ิมเติม 2) 
29 49.2 

๒. ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.  ถนนมิตรภาพ ซอย 8/7 (ข้างบ้านเลขท่ี 
111) (แผนเพ่ิมเติม 2) 

30 50.8 

รวม 59 ๑๐๐.๐๐ 
เพศ   

๑. ชาย 17 28.8 
๒. หญิง 42 71.2 

รวม 59 ๑๐๐.๐๐ 
อาย ุ   

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 59 ๑๐๐.๐๐ 
รายได้ต่อเดือน (โดยประมาณ)   

๑. ๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท 2 3.4 
๒. ๑๐,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท 43 72.9 
๓. ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท 6 10.2 
๔. ไม่ระบุ 8 13.6 

รวม 59 ๑๐๐.๐๐ 
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา   

๑. ตั้งแต่ ๔-๕ ปี 10 16.9 



๙๙ 
 

รายการ 
จ้านวน 

(n) 
ร้อยละ 

๒. มากกว่า ๕ ปีขึ้นไป 49 83.1 
รวม 59 ๑๐๐.๐๐ 

ต้าแหน่งในชุมชน   
๑. ประชาชนในชุมชน 59 100.00 

รวม 59 ๑๐๐.๐๐ 
เหตุผลที่ใช้เส้นทาง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

๑. ติดต่อสื่อสารในชุมชน 45 37.50 
๒. ติดต่อสื่อสารนอกชุมชน 52 43.33 
๓. ประกอบอาชีพ 23 19.17 

รวมความถ่ี 120 100.00 
  
 4.2.3.4 กลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการโครงการ (กรณีของโครงการที่ไม่ใช่การก่อสร้าง/
ซ่อมแซม สิ่งปลูกสร้างและถนน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

กลุ่มตัวอย่างของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการโครงการ (กรณีของโครงการที่ไม่ใช่การ
ก่อสร้าง/ซ่อมแซม สิ่งปลูกสร้างและถนน) มีจ านวน 7 โครงการ จากโครงการที่แล้วเสร็จ 31 โครงการ  
โดยสุ่มจากผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๑๓6 คน พบว่า โครงการมีผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด เท่ากัน 
จ านวน 2 โครงการ คือ โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้านตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช
นารี และโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือ
เอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรี
สว่างควัฒนวรขัตติยราชนารี จ านวน 3๐ คน คิดเป็นร้อยละ 22.0๖ ส่วนใหญ่ อยู่ในเทศบาลนครนครราชสีมา 
จ านวน 1๘ คน คิดเป็นร้อยละ 13.24 เป็นเพศหญิง จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.53 มีอายุ 51 ปี
ขึ้นไป จ านวน ๖0 คน คิดเป็นร้อยละ 44.12 ส่วนใหญ่ไม่ระบุวุฒิการศึกษา จ านวน 125 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 91.91 มีอาชีพหลัก คือ รับจ้าง จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 35.29 ส่วนใหญ่ไม่ระบุรายได้ 
ต่อเดือน จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 45.59 มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา มากกว่า 
๕ ปีขึ้นไป จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ ๔7.06 และมีต าแหน่งในชุมชน คือ ประชาชนในชุมชน จ านวน 
78 คน คิดเป็นร้อยละ 57.35 รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ ๓.28 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๓.28  แสดงข้อมูลของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการด าเนินงาน/โครงการ อ่ืนๆ ของเทศบาลนคร  
นครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ข้อมูลทั่วไป 
จ้านวน 

(n) 
ร้อยละ 

โครงการแล้วเสร็จที่สุ่มตัวอย่างมาศึกษา   
๑. ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอด

โรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้านตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 

30 22.06 

๒. สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 

30 22.06 

๓. ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย 20 14.71 
๔. ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดย

การบูรณาการและการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย 
19 13.97 

๕. พัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) เพ่ือเตรียม
ความพร้อมนักเรียนเข้าสู่มหาวิทยาลัย (Pre University) 

17 12.50 

๖. ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 10 7.35 
๗. จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลนครราชสีมา 10 7.35 

รวม ๑๓6 ๑๐๐.๐๐ 
ชุมชน/สถานที่เก็บข้อมูล   

๑. เทศบาลนครนครราชสีมา 18 13.24 
๒. โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) 17 12.5 
๓. บ้านพักรถไฟ 13 9.56 
๔. หนองไผ่ล้อม 13 9.56 
๕. กศน.พัฒนา 12 8.82 
๖. บุญเรือง-รุ่งเรือง 11 8.09 
๗. วัดหลักร้อย 11 8.09 
๘. หนองแก้ช้าง 9 6.62 
๙. สามแยกปัก 6 4.41 

๑๐. ซอย 30 กันยา 5 3.68 
๑๑. วัดเลียบ 4 2.94 
๑๒. สืบศิริพัฒนา 4 2.94 
๑๓. เดชอุดม 3 2.21 
๑๔. กองวิชาการ เทศบาลนครนครราชสีมา 2 1.47 
๑๕. ตลาดหลักเมือง 2 1.47 



๑๐๑ 
 

ข้อมูลทั่วไป 
จ้านวน 

(n) 
ร้อยละ 

๑๖. อบอุ่นพัฒนา 2 1.47 
๑๗. อุดมสามัคค ี 2 1.47 
๑๘. ประสพสุข 1 0.74 
๑๙. อุทกภัยถนนราชด าเนิน 1 0.74 

รวม 136 ๑๐๐.๐๐ 
เพศ   

๑. ชาย ๓๖ ๒6.4๗ 
๒. หญิง 100 ๗3.5๓ 

รวม ๑๓6 ๑๐๐.๐๐ 
อาย ุ   

๑. ๒๐ – ๓๐ ปี 1 0.74 
๒. ๓๑ – ๔๐ ปี 9 6.62 
๓. ๔๑ – ๕๐ ปี 46 33.82 
๔. ๕๑ ปีขึ้นไป 60 44.12 
๕. ไม่ระบุ 20 14.71 

รวม ๑๓6 ๑๐๐.๐๐ 
ระดับการศึกษา   

๑. มัธยมศึกษาตอนต้น 5 3.68 
๒. ปริญญาตรี 4 2.94 
๓. วุฒิการศึกษาอ่ืน (ปริญญาโท) 2 1.47 
๔. ไม่ระบุ 125 91.91 

รวม ๑๓6 ๑๐๐.๐๐ 
อาชีพหลัก   

๑. รับราชการ 23 16.91 
๒. พนักงานองค์กรของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 1 0.74 
๓. รับจ้าง 48 35.29 
๔. ค้าขาย/ประกอบธุรกิจ 21 15.44 
๕. ไม่ระบุ  43 31.62 

รวม ๑๓6 ๑๐๐.๐๐ 
รายได้ต่อเดือน (โดยประมาณ)   

๑. ๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท 6 4.41 
๒. ๑๐,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท 40 29.41 
๓. ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท 23 16.91 
๔. ๓๐,๐๐๑ – ๕๐,๐๐๐ บาท 5 3.68 
๕. ไม่ระบุ 62 45.59 

รวม ๑๓6 ๑๐๐.๐๐ 



๑๐๒ 
 

ข้อมูลทั่วไป 
จ้านวน 

(n) 
ร้อยละ 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา   
๑. ไม่ได้อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 1 0.74 
๒. น้อยกว่า ๑ ปี 1 0.74 
๓. ตั้งแต่ ๑-๓ ปี 10 7.35 
๔. ตั้งแต่ ๔-๕ ปี 10 7.35 
๕. มากกว่า ๕ ปีขึ้นไป 64 47.06 
๖. ไม่ระบุ 50 36.76 

รวม ๑๓6 ๑๐๐.๐๐ 
ต้าแหน่งในชุมชน    

๑. ประชาชนในชุมชน 78 57.35 
๒. ไม่ระบุ 58 42.65 

รวม ๑๓6 ๑๐๐.๐๐ 
 

4.2.3 ความพึงพอใจต่อการด้าเนินงาน ของโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา 
 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ เป็นการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งที่มาขอรับบริการ ณ สถานที่ตั้งของส านักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ที่มีการด าเนินโครงการ ดังนี้ จึงได้แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 
4 กลุ่ม และได้ก าหนดข้อค าถามในการประเมินที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมของลักษณะการประเมิน 
ได้แก่ 1) กลุ่มประชาชนผู้รับบริการ ณ พ้ืนที่ตั้งของส านักงานเทศบาลนครนครราชสีมา  2) กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในโครงการด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง และเพ่ิมเติมสิ่งก่อสร้าง 3) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ
ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมถนน และ 4) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง และเพ่ิมเติ่มสิ่งก่อสร้าง โดยสามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 

1. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาขอใช้บริการ ณ พ้ืนที่ตั้งของส านักงานเทศบาลนคร  
นครราชสีมา โดยการสุ่มตัวอย่าง จ านวน 118 คน พบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.49 คะแนน  
อยู่ในเกณฑ์ระดับดี 

2. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ที่มีการก่อสร้าง ปรับปรุง และเพ่ิมเติมสิ่งก่อสร้าง (ท่ีไม่ใช่
ถนน) โดยการสุ่มตัวอย่าง จ านวน 63 คน พบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.38 คะแนน อยู่ในเกณฑ์
ระดับดี 

3. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ที่มีการก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมถนน โดยการสุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 59 คน พบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.90 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับดี 

4. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการอ่ืน ๆ ที่มิใช่สิ่งก่อสร้าง ปรับปรุง และเพ่ิมเติม
สิ่งก่อสร้าง โดยการสุ่มตัวอย่าง จ านวน 136 คน พบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 3.90 คะแนน  
อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 3.29 
 



๑๐๓ 
 

ตารางท่ี 3.29  แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลนคร
นครราชสีมา 

กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
จ้านวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม (n) 
ค่าเฉลี่ย 

(M) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
แปลผล 

๑. ความพึงพอใจของผู้ที่เข้ารับบริการของ
เทศบาลนครนครราชสีมา 

๑18 4.49 0.66 ดี 

๒. ความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
การก่อสร้าง ปรับปรุง และเพ่ิมเติม
สิ่งก่อสร้าง 

63 4.38 0.58 ดี 

๓. ความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
การก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมถนน 

59 4.90 ๐.25 ดี 

๔. ความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
การโครงการ (กรณีของโครงการที่ไม่ใช่การ
ก่อสร้าง/ซ่อมแซม สิ่งปลูกสร้างและถนน) 

๑๓6 3.90 0.51 ปานกลาง 

 
นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างตามข้างต้นได้แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติ่ม รายละเอียดปรากฏดังตาราง  

ที่ 3.30  

ตารางท่ี 3.30  แสดงข้อมูลข้อคิดเห็นเพิ่มเติม  
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ความถี่ ร้อยละ 

๑. ด้านการก่อสร้างถนน เช่น ดีมาก ท าดีมากและรวดเร็ว รวดเร็วดีมาก 
สวยงามข้ึนมาก ดีมากก่อนท าแย่มากน้ าท่วม ดีมากชัดเจนดี ถนนดีไม่
บาง ดีมากถนนไม่ช ารุด ดีมากท าดี ถนนดีขึ้นมาก ดีมากเพราะก่อนที่
ท าช ารุดมาก ดีมากรวดเร็วสะดวกสบายมากขึ้น ดีมากสะอาดขึ้น ดี
สวยงามเรียบร้อยสะอาดขึ้น ใช้ได้ 

58 27.62 

๒. ด้านการก่อสร้างซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง เช่น การวางท่อเมนประปา 
ระบบระบายน้ า ดีมาก ดีขึ้น รวดเร็วมาก ท างานดีมาก ใช้งานได้ดี ดี
มาก น้ าไหลดีขึ้น ดีมากน้ าไหลสะดวกข้ึนมากก่อนท าแย่มาก ดีมาก
ระบายน้ าได้ดีมาก รวดเร็วระบายน้ าได้ดี ระบายน้ าได้ดีกว่าเดิม ท า
แล้วดีขึ้นมากน้ าไหลดี น้ าไหลดีขึ้น รวดเร็วใช้งานได้จริงระบายน้ าไหล
ดีกว่าตอนท่ียังไม่ได้ท า ระบายน้ าไม่ให้ท่วมได้ดีมาก 

57 27.14 

๓. ด้านการส ารวจข้อมูล และความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น 
ข้อมูลสัตว์และการข้ึนทะเบียน ดีมาก ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชน 
ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว ด้านสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ดี ดีมาก  
ฉีดให้ถึงบ้านเลย ดีมากบริการดีให้ค าแนะน าดีมาก ดีมากรวดเร็ว ดูแล
ดีมาก 

56 26.67 



๑๐๔ 
 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ความถี่ ร้อยละ 
๔. ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น ดีมากให้ความรู้เรื่องกับ

ประชาชนเกี่ยวกับวัคซีนและโควิด ชัดเจน  ดี ดีมาก ดีมากพูดเข้าใจ
ง่าย ชัดเจนเข้าใจง่าย ให้ความรู้ดีมาก 

18 8.57 

๕. ด้านการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค เช่น ควรเพ่ิมเสาไฟฟ้า ไฟฟ้า
ตามทาง  

5 2.38 

๖. ด้านการก่อสร้างซ่อมแซม การวางท่อเมนประปา ก่อสร้างระบบ
ระบายน้ า เช่น ช้าไปหน่อย รวดเร็วแต่ไม่ค่อยเรียบร้อย 

4 1.90 

๗. ด้านการจัดการขยะ ความสะอาด การจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น  
ควรมีการเพ่ิมจุดเก็บขยะ เพิ่มถังขยะ 

4 1.90 

๘. ด้านบุคลากร เช่น เจ้าหน้าที่บอกเวลาที่ถาม ดีมากรวดเร็วเจ้าหน้าที่
ให้ค าตอบชัดเจน ดีมากเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าดีมาก 

3 1.43 

๙. ด้านการจัดอบรม เช่น พัฒนาบุคลากรครูโรงเรียน จัดอบรมดีมาก ดี
มากเข้าใจง่าย ดีมาก 

3 
 

1.43 

๑๐. ด้านการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เช่น ควรเพิ่มการ
ติดตั้งกล้องวงจรปิด  

1 0.48 

๑๑. ด้านสาธารณภัย เช่น การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
จากสาธารณภัย ให้ความช่วยเหลือเร็ว 

1 0.48 

รวม 210 100.00 
 
 4.2.4 ความพึงพอใจต่อการด้าเนินงาน ตามแผนการด้าเนินงานของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 4.2.4.1 ความพึงพอใจของผู้ที่เข้ารับบริการของเทศบาลนครนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4 

 ความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลนครนครราชสีมา ภาพรวม พบว่า ผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจในระดับดี (M = ๔.49, S.D. = ๐.66) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านประชาสัมพันธ์ชัดเจน และการให้บริการเป็นไปตามล าดับ
ก่อน-หลัง ไม่เลือกปฏิบัติในระดับดีเท่ากัน (M = ๔.๔๓, S.D. = ๐.๖๗, 0.61 ตามล าดับ) ด้านเจ้าหน้าที่หรือ
บุคลากรที่ให้บริการ ผู้รับบริการส่วนใหญ่พึงพอใจด้านบริการด้วยความสุภาพเรียบร้อยและเป็นกันเองใน
ระดับดี  (M = ๔.5๑, S.D. = ๐.58) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ผู้รับบริการส่วนใหญ่พึงพอใจด้าน 
จุดให้บริการมีความเพียงพอต่อการให้บริการในระดับดี (M = ๔.4๐, S.D. = ๐.73) รายละเอียดดังตารางที่ 
3.31 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 
 

ตารางท่ี 3.31 แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ที่เข้ารับบริการ 
ของเทศบาลนครนครราชสีมาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
จ้านวน 

(n) 
ค่าเฉลี่ย 

(M) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
แปลผล 

๑. กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     
๑.๑ เข้าถึงบริการได้ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน 68 4.37 0.75 ดี 
๑.๒ การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกระบวนการ/

ขั้นตอนในการให้บริการชัดเจน เข้าใจง่าย 
113 4.43 0.61 ดี 

๑.๓ การให้บริการสะดวกรวดเร็ว 69 4.39 0.83 ดี 
๑.๔ การให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน-หลัง 

ไม่เลือกปฏิบัติ 
114 4.43 0.67 ดี 

๒. เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ     
๒.๑ บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อยและเป็น

กันเอง 
114 4.51 0.58 ดี 

๒.๒ เอาใจใส่และกระตือรือร้นในการให้บริการ 114 4.38 0.66 ดี 
๒.๓ รับฟังปัญหาและข้อซักถามอย่างเต็มใจ 67 4.10 0.84 ดี 
๒.๔ มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ

ตอบค าถาม 
114 4.39 0.59 ดี 

๓. สิ่งอ้านวยความสะดวก     
๓.๑ จุดให้บริการมีความเพียงพอต่อการ

ให้บริการ 
114 4.40 0.73 ดี 

๓.๒ ความทันสมัยของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ
ให้บริการ 

118 4.38 0.67 ดี 

๓.๓ การเปิดรับฟังความคิดเห็น ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ กล่องรับความ
คิดเห็น ฯลฯ 

118 3.97 1.13 ปานกลาง 

๔. ความพึงพอใจในภาพรวม     
๔.๑ ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการ

ด าเนินงานของเทศบาลฯ ในทุก ๆ ด้าน 
118 4.49 0.66 ดี 

 
 4.2.4.2 ความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซม 
สิ่งปลูกสร้างที่ไม่ใช่ถนน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการต่อการก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง ของ
เทศบาลนครนครราชสีมา ภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจภาพรวมในทุก ๆ 
ด้าน ในระดับดี (M = 4.38, S.D. = ๐.59) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 
มีความพึงพอใจด้านการจัดการการก่อสร้าง/ซ่อมแซม สูงสุด คือ ความรวดเร็วของการก่อสร้างฯ ในระดับดี (M 



๑๐๖ 
 

= 4 .47,  S.D.  =  ๐ .6๕)  รองลงมาคือ  คุณภาพของผลงานที่ ก่ อสร้ า ง  พึ งพอใจ  ในระดับดี   
(M = 4.43, S.D. = ๐.6๕) ด้านการอ านวยความสะดวกในขณะให้บริการ พึงพอใจสูงสุด คือ การอ านวย
ความสะดวกในการก่อสร้าง/ซ่อมแซม ในระดับดี (M = 4.05, S.D. = ๐.53) ด้านข้อมูลการให้บริการ พึง
พอใจสูงสุด คือ การแจ้งชื่อบริษัท เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับจ้าง และการแจ้งรายละเอียดโครงการ  
การก่อสร้าง/ซ่อมแซม ในระดับปานกลาง เท่ากัน (M = ๓.9๘, S.D. = ๐.23) ด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน สูงสุด คือ มีช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมก ากับดูแลในระหว่างการก่อสร้าง/ซ่อมแซม ในระดับ
ปานกลาง (M = 3.๘3 ,S.D.=๐.49) และด้านความปลอดภัย มีการวางระบบความปลอดภัยแก่ประชาชนใน
ชุมชนฯ ในระดับดี (M = 4.๓0, S.D. = ๐.56) รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ ๓.32 
 

ตารางท่ี ๓.32 แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
การก่อสร้าง ปรบัปรุง และซ่อมแซมสิ่งปลูกสรา้ง (ที่ไม่ใช่ถนน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ประเด็นความพึงพอใจ 
จ้านวน 

(n) 
ค่าเฉลี่ย 

(M) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
แปลผล 

๑. ด้านข้อมูลการให้บริการ     
๑.๑ แจ้งระยะเวลาในการก่อสร้าง 60 3.97 0.26 ปานกลาง 
๑.๒ การแจ้งชื่อบริษัท เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับจ้าง 60 3.98 0.23 ปานกลาง 
๑.๓ การแจ้งรายละเอียดโครงการการก่อสร้าง/ซ่อมแซม 60 3.98 0.23 ปานกลาง 
๒. ด้านการอ้านวยความสะดวกในขณะให้บริการ     
๒.๑ การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม 60 3.98 0.50 ปานกลาง 
๒.๒ การอ านวยความสะดวกในการก่อสร้างฯ 
 

60 4.05 0.53 ดี 

๓. ด้านการจัดการการก่อสร้าง/ซ่อมแซม     
๓.๑ ความรวดเร็วของการก่อสร้าง/ซ่อมแซม 60 4.47 0.65 ดี 
๓.๒ คุณภาพของผลงานที่ได้ก่อสร้าง/ซ่อมแซม 60 4.43 0.65 ดี 
๔. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน     
๔.๑  ชุมชนมีส่วนร่วมเสนอความต้องการในการ

ก่อสร้าง/ซ่อมแซม 
60 3.78 0.45 ปานกลาง 

๔.๒  มีช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมก ากับดูแลใน
ระหว่างการก่อสร้าง/ซ่อมแซม 

60 3.83 0.49 ปานกลาง 

๕. ด้านความปลอดภัย     
๕.๑  มีการวางระบบความปลอดภัยแก่ประชาชน 

ในชุมชนฯ 
60 4.30 0.56 ดี 

๖. ความพึงพอใจในภาพรวม     
๖.๑  ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการด าเนินงานของ

เทศบาลฯ ในทุก ๆ ด้าน 
63 4.38 0.58 ดี 

 



๑๐๗ 
 

 4.2.4.3 ความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมถนน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการต่อการก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมถนน ของเทศบาล
นครนครราชสีมา ภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจภาพรวมต่อการ
ด าเนินงานของเทศบาล ในระดับดี (M = 4.93, S.D. = ๐.25) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมี
ความพึงพอใจด้ านข้อมูลการให้บริ การ  พึงพอใจสู งสุ ด  คือ  การแจ้ งรายละเ อียดโครงการฯ  
พึงพอใจ ในระดับดี  (M = 4.59, S.D. = ๐.๕3) ด้ านการอ านวยความสะดวกในขณะให้บริ การ  
พึงพอใจสูงสุด คือ การอ านวยความสะดวกในการสัญจรในช่วงก่อสร้าง พึงพอใจ ในระดับดี (M = 4.71, S.D. 
= ๐.4๖) ด้านการจัดการการก่อสร้าง/ซ่อมแซม พึงพอใจสูงสุด คือ ความรวดเร็วของการก่อสร้างฯ  
พึงพอใจในระดับดี (M = 4.90, S.D. = ๐.31) ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน พึงพอใจสูงสุดคือ  
มีช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมก ากับดูแลฯ พึงพอใจในระดับ ดี (M = 4.31 ,S.D.=๐.๕3)  
และด้านความปลอดภัย มีการวางระบบความปลอดภัยแก่ประชาชนในชุมชนฯ พึงพอใจในระดับ ดี  
(M = 4.90, S.D. = ๐.36) รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ ๓.33 
 
 

ตารางท่ี ๓.33 แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ต่อการก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมถนน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ประเด็นความพึงพอใจ จ้านวน 
(n) 

ค่าเฉลี่ย 
(M) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
แปลผล 

๑. ด้านข้อมูลการให้บริการ     
๑.๑ แจ้งระยะเวลาในการก่อสร้าง 59 4.56 0.53 ดี 
๑.๒ การแจ้งชื่อบริษัท เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับจ้าง 59 4.56 0.53 ดี 
๑.๓ การแจ้งรายละเอียดโครงการการก่อสร้าง/

ซ่อมแซม 
59 4.59 0.53 ดี 

๒. ด้านการอ้านวยความสะดวกในขณะให้บริการ     
๒.๑ การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม 59 4.61 0.49 ดี 
๒.๒ การอ านวยความสะดวกในการสัญจรในช่วง

ระหว่างก่อสร้าง 
59 4.71 0.46 ดี 

๓. ด้านการจัดการการก่อสร้าง/ซ่อมแซม     
๓.๑ ความรวดเร็วของการก่อสร้าง/ซ่อมแซม 59 4.90 0.31 ดี 
๓.๒ คุณภาพของทางที่ได้ก่อสร้าง/ซ่อมแซม 59 4.88 0.33 ดี 
๓.๓ ความชัดเจนของเส้นแบ่งจราจร 59 4.85 0.36 ดี 
๓.๔ ผิวจราจรเรียบปลอดภัยในการใช้งาน 59 4.86 0.35 ดี 
๔. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน     
๔.๑ ชุมชนมีส่วนร่วมเสนอความต้องการในสิ่งก่อสร้าง

ดังกล่าว 
59 4.29 0.53 ดี 

๔.๒ มีช่องทางให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ
ดูแลในระหว่างการก่อสร้าง 

59 4.31 0.53 ดี 



๑๐๘ 
 

ประเด็นความพึงพอใจ จ้านวน 
(n) 

ค่าเฉลี่ย 
(M) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
แปลผล 

๕. ด้านความปลอดภัย     
๕.๑  มีการวางระบบความปลอดภัยแก่ประชาชน 

ในชุมชน และผู้ใช้เส้นทางในช่วงการก่อสร้าง 
59 4.90 0.36 ดี 

๖. ความพึงพอใจในภาพรวม     
๖.๑  ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการด าเนินงานของ

เทศบาลฯ ในทุก ๆ ด้าน 
59 4.90 0.25 ดี 

 
 4.2.4.4 ความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการโครงการอ่ืน ๆ (กรณีของโครงการ 
ที่ไม่ใช่การก่อสร้าง/ซ่อมแซม สิ่งปลูกสร้างและถนน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงาน/โครงการของเทศบาลนครนครราชสีมา ภาพรวม 
พบว่ า  ประชาชนมีความพึงพอใจภาพรวมในระดับ ปานกลา ง  (M =  3 .90,  S.D.  =  ๐ .51)  
เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจด้านมีช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการก ากับ
ดูแลในระหว่างด าเนินการ สูงสุดในระดับปานกลาง (M = ๓.82, S.D. = ๐.41) รองลงมา พึงพอใจในด้านการ
อ านวยความสะดวกในช่วงด าเนินงาน ในระดับปานกลาง (M = ๓.76, S.D. = ๐.๕2) โดยพึงพอใจในด้านการ
แจ้งรายละเอียดโครงการต่ าสุด (M = ๓.6๓, S.D. = ๐.๕4) รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ ๓.34 
 
ตารางที่ ๓.34 แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ

โครงการอ่ืน ๆ (กรณีของโครงการที่ไม่ใช่การก่อสร้าง/ซ่อมแซม สิ่งปลูกสร้างและถนน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ประเด็นความพึงพอใจ จ้านวน 
(n) 

ค่าเฉลี่ย 
(M) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
แปลผล 

๑. การแจ้งรายละเอียดโครงการ 78 3.63 0.54 ปานกลาง 
๒. การอ านวยความสะดวกในช่วงด าเนินงาน 97 3.76 0.52 ปานกลาง 
๓. ความรวดเร็วของการด าเนินงาน 101 3.73 0.45 ปานกลาง 
๔. คุณภาพของผลงานที่ด าเนินงาน 113 3.73 0.50 ปานกลาง 
๕. ชุมชนมีส่วนร่วมเสนอความต้องการในการด าเนินงาน 81 3.75 0.46 ปานกลาง 
๖. มีช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการก ากับดูแล

ในระหว่างด าเนินการ 
80 3.82 .041 ปานกลาง 

๗. ความพึงพอใจภาพรวมต่อการด าเนินงานของ 
เทศบาลฯ ในทุก ๆ ด้าน 

136 3.90 0.51 ปานกลาง 

 
นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามข้างต้นได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติ่ม รายละเอียดปรากฏ  

ดังตารางที่ 3.35  



๑๐๙ 
 

ตารางท่ี 3.35  แสดงข้อมูลข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ความถี่ ร้อยละ 

๑. ด้านการก่อสร้างถนน เช่น ดีมาก ท าดีมากและรวดเร็ว รวดเร็วดีมาก 
สวยงามข้ึนมาก ดีมากก่อนท าแย่มากน้ าท่วม ดีมากชัดเจนดี ถนนดีไม่
บาง ดีมากถนนไม่ช ารุด ดีมากท าดี ถนนดีขึ้นมาก ดีมากเพราะก่อนที่
ท าช ารุดมาก ดีมากรวดเร็วสะดวกสบายมากขึ้น ดีมากสะอาดขึ้น ดี
สวยงามเรียบร้อยสะอาดขึ้น ใช้ได้ 

58 27.62 

๒. ด้านการก่อสร้างซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง เช่น การวางท่อเมนประปา 
ระบบระบายน้ า ดีมาก ดีขึ้น รวดเร็วมาก ท างานดีมาก ใช้งานได้ดี ดี
มาก น้ าไหลดีขึ้น ดีมากน้ าไหลสะดวกข้ึนมากก่อนท าแย่มาก ดีมาก
ระบายน้ าได้ดีมาก รวดเร็วระบายน้ าได้ดี ระบายน้ าได้ดีกว่าเดิม ท า
แล้วดีขึ้นมากน้ าไหลดี น้ าไหลดีขึ้น รวดเร็วใช้งานได้จริงระบายน้ าไหล
ดีกว่าตอนท่ียังไม่ได้ท า ระบายน้ าไม่ให้ท่วมได้ดีมาก 

57 27.14 

๓. ด้านการส ารวจข้อมูล และความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น 
ข้อมูลสัตว์และการข้ึนทะเบียน ดีมาก ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชน 
ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว ด้านสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ดี ดีมาก ฉีด
ให้ถึงบ้านเลย ดีมากบริการดีให้ค าแนะน าดีมาก ดีมากรวดเร็ว  
ดูแลดีมาก 

56 26.67 

๔. ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น ดีมากให้ความรู้เรื่องกับ
ประชาชนเกี่ยวกับวัคซีนและโควิด ชัดเจน  ดี ดีมาก ดีมาก 
พูดเข้าใจง่าย ชัดเจนเข้าใจง่าย ให้ความรู้ดีมาก 

18 8.57 

๕. ด้านการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค เช่น ควรเพ่ิมเสาไฟฟ้า ไฟฟ้า
ตามทาง  

5 2.38 

๖. ด้านการก่อสร้างซ่อมแซม การวางท่อเมนประปา ก่อสร้างระบบ
ระบายน้ า เช่น ช้าไปหน่อย รวดเร็วแต่ไม่ค่อยเรียบร้อย 

4 1.90 

๗. ด้านการจัดการขยะ ความสะอาด การจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น  
ควรมีการเพ่ิมจุดเก็บขยะ เพิ่มถังขยะ 

4 1.90 

๘. ด้านบุคลากร เช่น เจ้าหน้าที่บอกเวลาที่ถาม ดีมากรวดเร็วเจ้าหน้าที่
ให้ค าตอบชัดเจน ดีมากเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าดีมาก 

3 1.43 

๙. ด้านการจัดอบรม เช่น พัฒนาบุคลากรครูโรงเรียน จัดอบรมดีมาก  
ดีมากเข้าใจง่าย ดีมาก 

3 
 

1.43 

๑๐. ด้านการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เช่น ควรเพิ่มการ
ติดตั้งกล้องวงจรปิด  

1 0.48 

๑๑. ด้านสาธารณภัย เช่น การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
จากสาธารณภัย ให้ความช่วยเหลือเร็ว 

1 0.48 

รวม 210 100.00 
 

 



๑๑๐ 
 

 4.3 แผนการด้าเนินงาน 

ตารางท่ี ๓.36 แผนการด าเนินงานการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 

กิจกรรม 
 เดือน 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. ศึกษาข้อมูล       
๒. ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง       
๓. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา       
๔. เก็บรวบรวมข้อมูล       
๕. วิเคราะห์ข้อมูล       
๖. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล       

 



ส่วนที่ 4  

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

 ปัจจัยภาวะคุกคาม (Threats) อันเนื่องมากจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) 
ที่มีความรุนแรงมากขึ้น โดยมีผลกระทบอย่างมากต่อประเทศไทยในภาพรวมทั้งทางด้านเศรษฐกิจและทางด้าน
สังคม และรวมถึงได้ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาเป็นอย่างมาก
ด้วยเช่นกัน 

 

 

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2564 



๑๑๒ 
 

 

ในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ได้รับผลกระทบอัน
เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) โดยไดเ้ริ่มตั้งแตช่่วงปีงบประมาณ 2563 
เป็นต้นมา และได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยความรุนแรงที่เพ่ิมมากขึ้นในช่วง
ดังกล่าว ดังจะเห็นไดจ้ากตัวเลฃการติดเชื้อในภาพรวมของประเทศในแต่ละวัน ที่มีอัตราขยายตัวสูงขึ้นมากเมื่อเทียบ
กับอัตราการติดเชื้อในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยข้อมูลจากแผนภาพที่ได้แสดงไว้ จะเห็นได้ว่า มีผู้ติดเชื้อ 
ทั้งประเทศเฉลี่ยประมาณ 14,8000 คนต่อวัน และในบางวันได้มีผู้ติดเชื้อสูงเกินว่า 20,000 คนต่อวัน ทั้งนี้ 
จังหวัดนครราชสีมากอ็ยู่ในล าดับของการมีผู้ติดเชื้อในระดับมากด้วยเช่นกัน ซ่ึงมีผลอย่างมากต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนทั้งประเทศ และประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลนครนครราชสีมาในแทบทุกมิติ และเมื่อพิจารณาในด้าน
การด าเนินการตามแผนการด าเนินการของเทศบาลนครนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก็ได้รับ
ผลกระทบเป็นอย่างมากทั้งในทางตรง และในทางอ้อม ซึ่งผลกระทบต่าง ๆ เหล่านี้ จะเป็นปัจจัยส าคัญที่สะท้อน 
ให้เห็นได้จากข้อมูลผลการประเมิน ซ่ึงมีรายละเอียดโดยสรุปดังต่อไปนี้ 

1.1 ความส าเร็จของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (ปีงบประมาณ 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 
และปัญหาที่เริ่มต้นมีผลกระทบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และทวีความรุ่นแรงมากยิ่งขึ้น ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 จะพบว่า โดยภาพรวมแล้วยังมีผลการประเมินในระดับ “น้อย” และมีผลประเมินการตอบรับ 
ของประชาชนผู้รับบริการในระดับ “ปานกลาง” หนึ่งยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การยกระดับขีดความสามารถ 
ในการให้บริการอย่างครอบคลุมและทั่วถึง และอีกสามยุทธศาสตร์ที่เหลือ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่
อย่างมีดุลยภาพ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ 
การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีผลการประเมินในระดับ “น้อย” 

แต่อย่างไรก็ตามในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่ึงเป็นช่วงปีที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อ
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 
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1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

1.2.1 การวัดผลในเชิงปริมาณ 
 
ในการประเมินผลการด าเนินงานในเชิงปริมาณ ผู้ประเมินได้มีการประเมินในลักษณะการติดตาม

ความก้าวหน้าแบบสะสมจนถึงปัจจุบัน หมายความว่า ถึงแม้โครงการที่ด าเนินการภายใต้กลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา จะยังไม่ด าเนินการส าเร็จ ผู้ประเมินก็จะมีการติดตามความคืบหน้าในเชิงปริมาณจนถึง  
ณ สิ้นปีงบประมาณปัจจุบันที่ได้มีการประเมินผล เพ่ือให้ทราบความส าเร็จที่เป็นปัจจุบันอย่างแท้จริง ตัวอย่างเช่น 
โครงการเริ่มด าเนินการตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา แต่มาด าเนินการแล้วเสร็จหลังจากนั้นอีกสองปี 
คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก็จะน าโครงการนั้นมาร่วมในการค านวณผลการประเมินด้วย เป็นต้น  

โดยผลงานในเชิงปริมาณของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
ที่น าไปสู่การปฏิบัติ ในช่วงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ พบว่า มีผลการประเมินในระดับ “ดี” ซี่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีโครงการด าเนินการสิ้นสุด 221 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.01 มีผลประเมิน 
ในระดับ “ดีมาก” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีโครงการด าเนินการสิ้นสุด 179 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.47 
มีผลประเมินในระดับ “ดีมาก” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีโครงการด าเนินการสิ้นสุด 157 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
80.93 มีผลประเมินในระดับ “ดีมาก” และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีโครงการด าเนินการสิ้นสุด 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” และเมื่อน าไปเปรียบเทียบกับผลประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า มีระดับการตอบรับ
ที ่“ลดลง” ในทุกกลยุทธ์ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพร่วมในการพัฒนาสังคม  
มีทั้งหมด 4 กลยุทธ์ โดยผลประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า มีผลการตอบรับทั้ง 4 กลยุทธ์ ในระดับ 
“น้อยมาก” และเมื่อน าไปเปรียบเทียบกับผลประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า มีระดับการตอบรับที่ 
“ลดลง” ในทุกกลยุทธ์ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
มีทั้งหมด 4 กลยุทธ์ โดยผลประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า มีผลการตอบรับทั้ง 4 กลยุทธ์ ในระดับ 
“น้อยมาก” และเมื่อน าไปเปรียบเทียบกับผลประเมินในปีงบประมาณ 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. ความส าเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย 

เป้าประสงค์หลักของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 
ประกอบด้วย (1) ความเชื่อมั่นต่อการจัดให้บริการของเทศบาลนครนครราชสีมา (2) เข้าถึงแหล่งเรียนรู้และกิจกรรม
การเรียนรู้ฯ (3) ครอบครัวมีความอบอุ่น (4) ปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมลดลง (5) รายได้ของครอบครัวเพ่ิมมากข้ึน 
และ (6) ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีในเขตเทศบาลฯ มากขึ้น โดยในช่วงแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
และ พ.ศ. 2564 จะไม่ประเมินในเป้าประสงค์ที่ 6 ด้วยปัจจัยเรื่อง Covid-19 ตามท่ีได้กล่าวถึงเห็นเหตุผลไปแล้ว 
ในข้างต้น โดยเมื่อน ามาเปรียบเทียบทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 2564 
พบว่า ทุกเป้าประสงค์เป็นไปในทิศทางที่ลดลง และหากพิจารณาผลประเมินเฉพาะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า 
เป้าประสงค์รายได้ของครอบครัวเพ่ิมมากขึ้น มีผลประเมินในระดับ “น้อย” ส่วนที่เหลือทั้งหมดอีกสี่เป้าประสงค ์
มีผลการประเมินในระดับ “ปานกลาง” 

 
1.4. ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการ 

โครงการตามแผนการด าเนินงานของเทศบาลนครนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจ านวน
รวมทั้งสิ้น 106 โครงการ โดยสามารถด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 36 โครงการ (ร้อยละ 33.96) โครงการที่ยัง
อยู่ในระหว่างด าเนินการ จ านวน 29 โครงการ (ร้อยละ 27.35) โครงการยังที่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 18 
โครงการ (ร้อยละ 16.98) โครงการที่ได้ยกเลิกแต่มิได้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) โดยตรง จ านวน 7 โครงการ (ร้อยละ 6.60) และโครงการที่ได้มีการยกเลิกเนื่องจาก
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) โดยตรง จ านวน 16 
โครงการ (ร้อยละ 15.09) โดยมีผลการประเมินความก้าวหน้าในระดับ “น้อย” และเมื่อพิจารณาความก้าวหน้า
ของโครงการในมิติยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่าง
ครอบคลุมและทั่วถึง มีผลการประเมินความก้าวหน้าในระดับ “ปานกลาง” (3.99 คะแนน) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพ มีผลการประเมินความก้าวหน้าในระดับ “น้อย” (2.99 คะแนน) ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีผลการประเมินความก้าวหน้าในระดับ 
“น้ อ ย ”  ( 1 . 99  คะแนน )   แล ะยุ ท ธ ศ าสตร์ ที่  4  ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง เ ศ ร ษฐ กิ จ สู่ ก า ร เ ติ บ โ ต อย่ า ง 
มีคุณภาพ มีผลการประเมินความก้าวหน้าในระดับ “น้อยมาก” (1.00 คะแนน)  
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1.5. ผลส าเร็จที่วัดได้ 

1.5.1 การเปรียบเทียบผลงานของโครงการที่ด าเนินการได้กับเป้าหมายที่ก าหนด 

จากการติดตามผลงานของโครงการตามแผนการด าเนินงานของเทศบาลนครนครราชสีมา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 36 โครงการ (ร้อยละ 40.00) โดยใช้เกณฑ์
ผลงานที่สามารถด าเนินการได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป จากเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จะมีผลการประเมินในระดับ 5 คะแนน 
โดยพิจารณาตามในแต่ละยุทธศาสตร์ พบว่า มี 2 ยุทธศาสตร์ที่ได้คะแนนผลการด าเนินงานน้อยกว่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนดในระดับน้อย ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพ และยุทธศาสตร์ที่ 3  
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้คะแนน 2.91 คะแนน และ 2.41 คะแนน ตามล าดับ 
โดยยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ ได้คะแนนต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด 
ในระดับน้อยมาก คือ 1.21 คะแนน และยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับชีดความสามารถในการให้บริการอย่าง
ครอบคลุมและทั่วถึง มีผลงานที่แล้วเสร็จเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 80 ได้คะแนน 
4.00 คะแนน 

ส าหรับการติดตามความส าเร็จเฉพาะโครงการที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
ผลงานกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสามารถด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 36 โครงการ 
(ร้อยละ 40.00) โดยใช้เกณฑ์ผลงานที่สามารถด าเนินการได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป จากเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จะมีผล
การประเมินในระดับ 5 คะแนน โดยพิจารณาตามในต่ละยุทธศาสตร์ พบว่า มีเพียงยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
สังคมน่าอยู่เท่านั้นที่ได้คะแนน 4.88 คะแนน ในยุทธศาสตร์ที่เหลือ ได้ แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับ 
ขีดความสามารถในการให้บริการอ่างครอบคลุมและทั่วถึง ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีผลงานที่แล้วเสร็จเทียบ
กับเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้คะแนน 5.00 คะแนน 

  
1.5.2 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการ 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งที่มาขอรับบริการ ณ สถานที่ตั้ง
ของส านักงานเทศบาลนครนครราชสีมา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ที่มีการด าเนินโครงการ ในกรณี 
ของการให้บริการที่สิ้นสุดในสถานที่ตั้งของเทศบาลนครนครราชสีมา และในโครงการที่ได้ด าเนินการสิ้นสุดแล้ว  
โดยมีผลเป็นดังนี้ (1) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาขอใช้บริการ ณ พ้ืนที่ตั้งของส านักงานเทศบาลนครนครราชสีมา  
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.49 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับดี (จากการสุ่มตัวอย่างผู้เข้ามาขอใช้บริการ จ านวน 
118 คน) (2) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ที่มีการก่อสร้าง ปรับปรุง และเพ่ิมเติมสิ่งก่อสร้าง  (ที่ไม่ใช่ถนน)  
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.38 คะแนน อยู่ ในเกณฑ์ระดับดี (จากการสุ่มตัวอย่าง จ านวน 63 คน)  
(3) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ที่มีการก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมถนน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 
4.90 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับดี(จากการสุ่มตัวอย่าง จ านวน 59 คน) และ (4) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ในโครงการอื่น ๆ ที่มิใช่สิ่งก่อสร้าง ปรับปรุง และเพ่ิมเติมสิ่งก่อสร้าง มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 3.90 คะแนน 
อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง (จากการสุ่มตัวอย่าง จ านวน 136 คน) 

 
2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

2.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

2.1.1 ปัญหาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19)  
ในประเทศไทยที่ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าจะสิ้นสุดเมื่อใด ซึ่งปัญหานี้มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่  
ของประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และทางด้านสังคมเป็นอย่างมาก รวมทั้งจะเป็น
ต้นเหตุของปัญหาอ่ืน ๆ ที่จะตามมาในอนาคตข้างหน้า ซึ่งเรื่องนี้เป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งของเทศบาลนครนครราชสีมา 
ที่จะต้องเตรียมการรองรับและปรับแผนการให้บริการและให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนในพ้ืนที่ของเทศบาลนคร
นครราชสีมาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และรวมไปถึงโครงการการก่อสร้างและปรับปรุงอาจจะลดความส าคัญ  
ลงในช่วงนี้ แต่จะมีข้อเรียกร้องในโครงการที่เกี่ยวกับการให้การช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจในระดับครัวเรือน  
การแก้ปัญหาด้านสังคม และการดูแลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมมากข้ึน 

2.1.2 ปัญหาการอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) 
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลนครนครราชสีมา มีแนวโน้มจะเปลี่ยนไปมากขึ้น และมีความต้องการ 
การสื่อสารที่รวดเร็ว ถูกต้อง และทั่วถึง รวมถึงการได้รับการบริการที่รวดเร็วเพ่ือการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาด
ในพ้ืนที่ได้อย่างทันท่วงที ดังนั้น กลไกการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ทั้งในเรื่องของเครื่องมือ วิธีการ และช่องทางการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครนครราชสีมา จึงจะเริ่มได้รับการท้าทายมากยิ่งขึ้น 

2.1.3 โครงการต่าง ๆ ในยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพร่วมในการพัฒนาสังคม 
จะมีความส าคัญและมีบทบาทมากขึ้นในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19)  
ในขณะนี้ และในอนาคต โดยเฉพาะด้านการศึกษา และด้านสาธารณสุข 

2.1.4 โครงการต่าง ๆ ในยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อย่างยั่งยืน ที่ประกอบไปด้วยการก่อสร้าง และปรับปรุงสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ในพ้ืนที่ชุมชน ที่ส่วนใหญ่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ หรือด าเนินการได้ล่าช้ากว่าแผนมาก หากไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงข้อจ ากัดและผลกระทบ  
ที่ท าให้เกิดความล่าช้า อาจส่งผลต่อความเชื่อและทัศนคติต่อการท างานของเทศบาลนครนครราชสีมาได้ 

2.1.5 การให้บริการของเทศบาลนครนครราชสีมายังเป็นจุดแข็งที่ส าคัญที่ประชาชนผู้รับบริการ  
มีความพึงพอใจมาก ซึ่งจะเห็นได้จากผลการประเมินความพึงพอใจที่มีในระดับ “ดีมาก” นับจากการประเมิน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา จึงเป็นสิ่งที่จะต้องรักษาและพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
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2.2 ข้อสังเกต 

2.2.1 จากผลการประเมินที่ประชาชนผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ต่อการด าเนินการตามกลยุทธ์ และการ
ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา โดยพบว่าเป็นไปในทิศทางการตอบรับที่อยู่ระดับ
น้อย ถึงน้อยมาก และลดลงในทุกด้านเมื่อเปรียบเทียบกับผลประเมินในปีที่ผ่านมา โดยในเรื่องนี้อาจไม่สามารถ
น ามาสรุปได้ทั้งหมดว่าเป็นผลโดยตรงจากการด าเนินงานของเทศบาลนครนครราชสีมา โดยปัญหาที่ประชาชน 
ก าลังประสบอยู่ในขณะนี้ คือ การได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) 
ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในแทบทุกด้าน จึงอาจเป็นปัจจัยส าคัญมากส่วนหนึ่งต่อการจ าแนกปัญหา
แวดล้อมที่เกิดขึ้นกับการด าเนินงานในขอบเขตหน้าที่ของเทศบาลนครนครราชสีมาที่จะสามารถด าเนินการได้ 

2.2.2 โครงการต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงานของเทศบาลนครนครราชสีมา จากการ
ประเมินและเก็บเป็นข้อมูลสถิติตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา พบว่า จะสามารถด า เนินการได้ส าเร็จ
ภายในปีงบประมาณนั้น ประมาณ ร้อยละ 40 – 50 ของจ านวนโครงการทั้งหมด และจะแล้วเสร็จสะสมถึงร้อยละ 
80 ของจ านวนโครงการทั้งหมด (หรือได้ 5 คะแนน) จะต้องใช้เวลาด าเนินการประมาณ 3 ปีงบประมาณ 

2.2.3 จากการประเมินที่ผ่านมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 พบว่า ในช่วงระหว่าง
ด าเนินโครงการ การประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการเป็นเรื่องที่
ส าคัญเป็นอย่างมาก และบางข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้มีการสอบถามพบว่ายังมีข้อสงสัย
และความเข้าใจในการท างานในพ้ืนที่ในบางเด็นอย่างไม่ถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตามมีประเด็นที่น่าสนใจที่พบจากการ
ประเมินผลที่ผ่านมา คือ เกือบทุกโครงการหากได้ด าเนินการแล้วเสร็จผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมักมีผลตอบรับในระดับ  
ที่มีความพึงพอใจในระดับมาก 
  

2.3 ข้อเสนอแนะ 

2.3.1 โครงการส่วนใหญ่ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มที่ และเกิดความล่าช้าเป็นอย่างมาก 
ดังนั้น ในการหาแนววิธีการด าเนินโครงการให้สอดคล้องกับข้อจ ากัดที่มีอยู่ในขณะนี้จึงเป็นเรื่องส าคัญยิ่งที่ต้องมีการ
น ามาพิจารณา และรวมถึงมีการด าเนินการถอดบทเรียนร่วมกันของผู้รับผิดชอบโครงการ เพ่ือการเตรียมการในการ
ก าหนดแนวทางการบริหารงานโครงการส าหรับแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป 

2.3.2 การรองรับการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาล  
ในช่วงเวลาต่อไปเป็นเรื่องส าคัญ โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพร่วมในการพัฒนาสังคม 
จะต้องเตรียมการและปรับวิธีการเพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการและสถานการณ์ให้มากท่ีสุด 

2.3.3 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการติดตามประเมินผลโครงการ เป็นระบบที่ส าคัญที่ควร
เริ่มด าเนินการเพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่จะสามารถก ากับ ติดตาม และปรับปรุงโครงการ ส าหรับการตัดสินใจ 
เพ่ือการบริหารโครงการได้ทันต่อสถานการณ์มากยิ่งขึ้น 
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2.3.4 การก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ชัดเจนทั้งตัวชี้วัดผลงาน และตัวชี้วัดแผนการด าเนิน
กิจกรรมโครงการเป็นเรื่องที่ส าคัญ เพราะจะสามารถแสดงให้เห็นได้ชัดเจนถึงผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จะได้รับ สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามแผนที่ก าหนดในแต่ละช่วงเวลา เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน รวมทั้งการน าไปสู่การ
สร้างเครื่องมือในการบริหารงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ต่อประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้สามารถรับรู้และเข้าใจการด าเนินงานของเทศบาลฯ ที่ก าลัง
ด าเนินการอยู่จนถึงสิ้นสุดโครงการได้อีกด้วย 

2.4 ผลจากการพัฒนา 

2.4.1 ความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าประสงค์หลักตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา  
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เป้าประสงค์หลัก 
ความก้าวหน้า 

การพัฒนา 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

๑. มีความเชื่อม่ันต่อการจัดให้บริการ
 ของเทศบาลนครนครราชสีมา 

ดีมาก ดีมาก ปานกลาง ลดลง 

๒. เข้าถึงแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมการ
 เรียนรู้ฯ 

ดีมาก ดี ปานกลาง ลดลง 

๓. ครอบครัวมีความอบอุ่น ดีมาก ดีมาก ปานกลาง ลดลง 
๔. ปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมลดลง น้อย ดี ปานกลาง ลดลง 
๕. รายได้ของครอบครัวเพิ่มมากข้ึน น้อย น้อย น้อย เท่าเดิม 
6. มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมงาน
 ประเพณีในเขตเทศบาลฯ มากข้ึน 

น้อย 
* ไม่ประเมินปี พ.ศ. 2563 – 2564 เพราะได้รับ
ผลกระทบเป็นอย่างมากจากสถานการณ์โควิด-19 

*หมายเหตุ (1) สาเหตุส าคัญที่ท าให้ผลการประเมินในเป้าประสงค์หลักนี้ลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เป้าประสงค์หลักดังกล่าวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์
ใหม่ (Covid-1๙) เป็นอย่างมาก โดยในหลายโครงการที่เกี่ยวข้องต่อการสนับสนุนการบรรลุเป้าประสงค์
หลักนี้ ต้องมีการชะลอ ยกเลิก หรือตัดบางกิจกรรมออกไป เพ่ือให้สอดคล้องตามมาตรการ  Social 
Distancing ของประเทศ  

 

 

 

 



๑๑๙ 
 

 

2.4.2 ความก้าวหน้าในการด าเนินการตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

ดีขึ้น เท่าเดิม ลดลง 
๑. การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและ

ทั่วถึง 
- - 4 

๒. การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพร่วมในการพัฒนาสังคม - - 4 
๓. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน - - 4 
๔. การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ - 2 - 

รวม - 2 12 
*หมายเหตุ ตัวเลขที่ปรากฏในตาราง คือ จ านวนกลยุทธ์ 

 

2.5 ผลสรุปภาพรวม 

2.5.1 สรุปภาพรวมความก้าวหน้าการด าเนินโครงการในช่วงส่ีปีแรกของแผนพัฒนาเทศบาล
นครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) จ าแนกตามปีงบประมาณ  

ปีงบประมาณ ค่าน้ าหนัก คะแนนที่ได้ คะแนนถ่วงน้ าหนัก 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 ด ี
หมายเหตุ: ข้อมูลปี พ.ศ. 2561-2564 เป็นการประเมินโดยเก็บข้อมูลสะสมเพ่ิมเติม เพ่ือให้เป็นปัจจุบัน  

ณ เดือนสิงหาคม 2564 
 

 

 

 

 



๑๒๐ 
 

 

2.5.2 สรุปภาพรวมความก้าวหน้าในการน าโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) ไปสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ คะแนนที่ได้ แปลผล 

๑. การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและ
ทั่วถึง 

3.99 ปานกลาง 

๒. การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพ 2.99 น้อย 
๓. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 1.99 น้อยมาก 

๔. การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ 1.00 น้อยมาก 
รวมทั้งสิ้น 2.49 น้อย 

 

2.5.3 สรุปภาพรวมข้อมูลระดับความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการในแผนการด าเนินงาน
ของเทศบาลนครนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

ยุทธศาสตร์ คะแนนที่ได้ แปลผล 

1. การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและ
ทั่วถึง 

4.00 ดี 

2. การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพ 2.91 น้อย 
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 2.41 น้อย 
4. การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ 1.21 น้อยมาก 

รวมทั้งสิ้น 2.63 น้อย 
 

2.5.4 สรุปภาพรวมข้อมูลระดับความส าเร็จเฉพาะโครงการที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ เม่ือเทียบ
ระหว่างผลงานกับเป้าหมายโครงการของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ไปสู่การปฏิบัติ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ยุทธศาสตร์ คะแนนที่ได้ แปลผล 

๑. การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและ
ทั่วถึง 

5.00 ดีมาก 

๒. การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพ 4.88 ดี 
๓. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 5.00 ดีมาก 
๔. การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ 5.00 ดีมาก 

รวมทั้งสิ้น 4.97 ด ี
 



๑๒๑ 
 

 

2.5.5 สรุปภาพรวมข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
เทศบาลนครนครราชสีมา (เป็นผลประเมินเฉพาะการให้บริการ ณ เทศบาลนครนครราชสีมา และโครงการที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จเท่านั้น) 

กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
จ านวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม (n) 
ค่าเฉลี่ย 

(M) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
แปลผล 

๑. ความพึงพอใจของผู้ที่เข้ารับบริการของ
เทศบาลนครนครราชสีมา 

๑18 4.49 0.66 ดี 

๒. ความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการ
ก่อสร้าง ปรับปรุง และเพ่ิมเติมสิ่งก่อสร้าง 

63 4.38 0.58 ดี 

๓. ความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการ
ก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมถนน 

59 4.90 ๐.25 ดี 

๔. ความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการ
โครงการ (กรณีของโครงการที่ไม่ใช่การ
ก่อสร้าง/ซ่อมแซม สิ่งปลูกสร้างและถนน) 

๑๓6 3.90 0.51 ปานกลาง 

 

 



๑๒๒ 
 

ภาคผนวก ก. 
ค าสั่งเทศบาลนครนครราชสมีา 
 

 
 



๑๒๓ 
 

 
 

 

 

 

 

 



๑๒๔ 
 

 



๑๒๕ 
 

 

 

 



๑๒๖ 
 

 



๑๒๗ 

 

ภาคผนวก ข. 
แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

 
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

เทศบาลนครนครราชสมีา  
 

 แบบสอบถามนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ของ
เทศบาลนครนครราชสีมา การตอบแบบสอบถาม ขอความกรุณาให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ ข้อมูลทุกข้อมีผล
และความส าคัญต่อการท างาน และน ามาปรับปรุงระบบการท างาน กระบวนการท างาน และประเมินผลการ
ท างาน เพ่ือการปรับปรุงการท างานในครั้งต่อไป ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ จะไม่มีผลกระทบต่อ
ท่านแต่อย่างใด โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น ๓ ตอน ดังนี้  

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ตอนที่ ๓ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงใน  และเติมข้อมูลลงในช่องว่างให้ตรงกับความเป็นจริง  

งานบริการของเทศบาลที่ท่านมาขอใช้บริการ 
  ๑) ………….......................................................…    
  ๒) …………......................................................…    
๑. เพศ 
  ๑)  ชาย    ๒)  หญงิ  

๒. อาย ุ   
 ๑)  ต่ ากว่า ๒๐ ปี   ๒)  ๒๐ – ๓๐ ปี   ๓)  ๓๑ – ๔๐ ปี 
 ๔)  ๔๑ – ๕๐ ปี   ๕)  ๕๑ ปีขึ้นไป 

๓. ระดับดับการศึกษา 
 ๑) ต่ ากว่าประถมศึกษา    ๒) ประถมศึกษา   ๓) มัธยมศึกษาตอนต้น  
 ๔) มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  ๕) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ๖) ปริญญาตรี 
 ๗) สูงกว่าปริญญาตรี โปรดระบุ …………....................… 

 
 

Q-002-1 



๑๒๘ 

 

๔. อาชีพหลัก 
 ๑) รับราชการ    ๒) พนักงานองค์กรของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ  ๓) รับจ้าง 

 ๔) ค้าขาย/ประกอบธุรกิจ  ๕) เกษตรกร   ๖) อ่ืนๆ 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 

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

(๕) 
 

มาก 
(๔) 

 ปานกลาง 
(๓) 

น้อย 
(๒)  

 

น้อยท่ีสุด 
 (๑) 

๑. กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ      
๑.๑ เข้าถึงบริการได้ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน      
๑.๒ การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ

กระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ
ชัดเจน เข้าใจง่าย 

     

๑.๓ การให้บริการสะดวกรวดเร็ว       
๑.๔ การให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน-

หลัง ไม่เลือกปฏิบัติ 
     

๒. เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ      
๒.๑ บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อยและ

เป็นกันเอง 
     

๒.๒ เอาใจใส่และกระตือรือร้นในการ
ให้บริการ 

     



๑๒๙ 

 

กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

(๕) 
 

มาก 
(๔) 

 ปานกลาง 
(๓) 

น้อย 
(๒)  

 

น้อยท่ีสุด 
 (๑) 

๒.๓ รับฟังปัญหาและข้อซักถามอย่างเต็มใจ      
๒.๔ มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ

ตอบค าถาม  
     

๓. สิ่งอ านวยความสะดวก      
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

ด าเนินงานของเทศบาลฯ ในทุก ๆ ด้าน 
     

 

ตอนที่ ๓ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………...................................…………
…............................................................................................................................ .......................................... 

๒. สิ่งท่ีท าให้ท่านไม่พึงพอใจ 
……………………………………………………………………………………………………………...................................…………
……........................................................................................................................... ........................................ 

๓. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ 
……………………………………………………………………………………………………………...................................…………
……........................................................................................................................... ........................................ 

****ขอขอบคุณอย่างสูง**** 

 
 

๑. สิ่งท่ีท าให้ท่านพึงพอใจ 
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ภาคผนวก ค. 
 

1. จ ำนวนโครงกำรตำมแผนพัฒนำเทศบำลนครนครรำชสีมำ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ (จ านวน 36 โครงการ) 

ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์
ที่ 

หน่วยงาน แผนงาน แนวทางการพัฒนาที่ โครงการ 

1 1 กองวิชำกำรฯ บริหำรงำนทั่วไป 1.1 พัฒนำคุณภำพ
และนวัตกรรมกำร
ให้บริกำร 

ประเมินผลแผนพฒันำ
เทศบำลนครนครรำชสีมำ 

2 1 กองวิชำกำรฯ บริหำรงำนทั่วไป 1.3 บริหำรจัดกำรโดย
ยึดหลักธรรมมำภิบำล 

จัดท ำแผนพัฒนำเทศบำลนคร
นครรำชสีมำ 

3 1 ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

บริหำรงำนทั่วไป 1.3 บริหำรจัดกำรโดย
ยึดหลักธรรมมำภิบำล 

เลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำล
และผู้บริหำรเทศบำลนคร
นครรำชสีมำ (แก้ไขแผนคร้ังที่ 
8) 

4 1 ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

กำรรักษำควำม
สงบภำยใน 

1.2 สร้ำงเครือข่ำย
กำรพัฒนำที่มี
มำตรฐำนเป็นที่ยอมรับ
โดยกำรบูรณำกำรกับ
ทุกภำคส่วน 

รณรงค์ลดอุบัติภัยทำงถนน
ช่วงเทศกำลประจ ำป ี

5 1 ส ำนักกำร
สำธำรณสุขฯ 

เคหะและชุมชน 1.5 พัฒนำอำคำร
สถำนที่ เคร่ืองมือ
เครื่องใช้ เทคโนโลยี 
และระบบฐำนข้อมูลใน
กำรให้บริกำร 

จัดท ำระบบข้อมูลพิกัดทำง
ภูมิศำสตร์ด้วยสัญญำณ
ดำวเทียม ในกำรปฏบิัติงำน
ของรถเก็บขนขยะมูลฝอย 
งำนรักษำควำมสะอำด เขต 3 
เทศบำลนครนครรำชสีมำ 

6 1 ส ำนักกำร
สำธำรณสุขฯ 

เคหะและชุมชน 1.5 พัฒนำอำคำร
สถำนที่ เคร่ืองมือ
เครื่องใช้ เทคโนโลยี 
และระบบฐำนข้อมูลใน
กำรให้บริกำร 

จัดท ำระบบข้อมูลพิกัดทำง
ภูมิศำสตร์ด้วยสัญญำณ
ดำวเทียม ในกำรปฏบิัติงำน
ของรถเก็บขนขยะมูลฝอย 
งำนรักษำควำมสะอำด เขต 4  
เทศบำลนครนครรำชสีมำ 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์
ที่ 

หน่วยงาน แผนงาน แนวทางการพัฒนาที่ โครงการ 

7 1 ส ำนักกำร
สำธำรณสุขฯ 

เคหะและชุมชน 1.5 พัฒนำอำคำร
สถำนที่ เคร่ืองมือ
เครื่องใช้ เทคโนโลยี 
และระบบฐำนข้อมูลใน
กำรให้บริกำร 

จัดท ำระบบข้อมูลพิกัดทำง
ภูมิศำสตร์ด้วยสัญญำณ
ดำวเทียม ในกำรปฏบิัติงำน
ของรถเก็บขนขยะมูลฝอย 
งำนรักษำควำมสะอำด เขต 1 
เทศบำลนครนครรำชสีมำ 

8 2 กองสวัสดิกำร
สังคม 

งบกลำง 2.2 ยกระดับคุณภำพ
ชีวิตและควำมมั่นคง
ปลอดภัยของ
ประชำชน 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์

9 2 กองสวัสดิกำร
สังคม 

งบกลำง 2.2 ยกระดับคุณภำพ
ชีวิตและควำมมั่นคง
ปลอดภัยของ
ประชำชน 

สนับสนนุกำรเสริมสร้ำง
สวัสดิกำรทำงสงัคมให้แก่ผู้
พิกำรหรือทุพลภำพ 

10 2 กองสวัสดิกำร
สังคม 

งบกลำง 2.2 ยกระดับคุณภำพ
ชีวิตและควำมมั่นคง
ปลอดภัยของ
ประชำชน 

สร้ำงหลักประกันด้ำนรำย
ได้แก่ผู้สูงอำย ุ

11 2 กองสวัสดิกำร
สังคม 

สร้ำงควำม
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

2.2 ยกระดับคุณภำพ
ชีวิตและควำมมั่นคง
ปลอดภัยของ
ประชำชน 

ช่วยเหลือประชำชนที่ได้รบั
ควำมเดือดร้อนจำกสำธำรณ
ภัย 

12 2 ส ำนัก
กำรศึกษำ 

กำรศึกษำ 2.2 ยกระดับคุณภำพ
ชีวิตและควำมมั่นคง
ปลอดภัยของ
ประชำชน 

อุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวัน
ให้แก่สถำนศึกษำที่ถ่ำยโอน
ภำรกิจ 

13 2 ส ำนัก
กำรศึกษำ 

กำรศึกษำ 2.4 เสริมสร้ำง
รำกฐำนกำรเรียนรู้และ
แบบอย่ำงควำมดีงำม
ในสังคม 

พัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำร
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัด
เทศบำลนครนครรำชสีมำ 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์
ที่ 

หน่วยงาน แผนงาน แนวทางการพัฒนาที่ โครงการ 

14 2 ส ำนัก
กำรศึกษำ 

กำรศึกษำ 2.4 เสริมสร้ำง
รำกฐำนกำรเรียนรู้และ
แบบอย่ำงควำมดีงำม
ในสังคม 

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

15 2 ส ำนัก
กำรศึกษำ 

กำรศึกษำ 2.4 เสริมสร้ำง
รำกฐำนกำรเรียนรู้และ
แบบอย่ำงควำมดีงำม
ในสังคม 

หลักสูตรคู่ขนำน 

16 2 ส ำนัก
กำรศึกษำ 

กำรศึกษำ 2.4 เสริมสร้ำง
รำกฐำนกำรเรียนรู้และ
แบบอย่ำงควำมดีงำม
ในสังคม 

ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน
ภำษำตำ่งประเทศ 

17 2 ส ำนัก
กำรศึกษำ 

กำรศึกษำ 2.4 เสริมสร้ำง
รำกฐำนกำรเรียนรู้และ
แบบอย่ำงควำมดีงำม
ในสังคม 

ห้องเรียนสองภำษำ 

18 2 ส ำนัก
กำรศึกษำ 

กำรศึกษำ 2.4 เสริมสร้ำง
รำกฐำนกำรเรียนรู้และ
แบบอย่ำงควำมดีงำม
ในสังคม 

สนับสนนุค่ำใช้จำ่ยกำรบริหำร
สถำนศึกษำ 

19 2 ส ำนักกำร
สำธำรณสุขฯ 

สำธำรณสุข 2.1  เสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชนและ
ควำมภำคภูมิใจในวิถี
ชีวิตท้องถิ่น 

ด ำเนินงำนตำมแนวทำง
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข
ชุมชนในเขตเทศบำลนคร
นครรำชสีมำ 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์
ที่ 

หน่วยงาน แผนงาน แนวทางการพัฒนาที่ โครงการ 

20 2 ส ำนักกำร
สำธำรณสุขฯ 

สำธำรณสุข 2.2 ยกระดับคุณภำพ
ชีวิตและควำมมั่นคง
ปลอดภัยของ
ประชำชน 

ส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ ตำมโครงกำร
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จำกโรคพิษสนุัขบ้ำตำมพระ
ปณิธำนศำสตรำจำรย์ พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง พล
อำกำศเอกหญิง สมเด็จพระ
เจ้ำน้องนำงเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำ
ภรณวลัยลักษณ์อัครรำชกุมำรี 
กรมพระศรีสวำงควัฒนวร
ขัตติยรำชนำรี (เปลี่ยนแปลง
แผนคร้ังที่ 1) 

21 2 ส ำนักกำร
สำธำรณสุขฯ 

สำธำรณสุข 2.2 ยกระดับคุณภำพ
ชีวิตและควำมมั่นคง
ปลอดภัยของ
ประชำชน 

กำรป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อเขตเทศบำลนคร
นครรำชสีมำ โดยกำรบูรณำ
กำรและกำรมีส่วนร่วมจำก
ภำคีเครือข่ำย 

22 2 ส ำนักกำร
สำธำรณสุขฯ 

สำธำรณสุข 2.2 ยกระดับคุณภำพ
ชีวิตและควำมมั่นคง
ปลอดภัยของ
ประชำชน 

สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จำกโรคพิษสนุัขบ้ำ ตำมพระ
ปณิธำนศำสตรำจำรย์ พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง พล
อำกำศเอกหญิง สมเด็จพระ
เจ้ำน้องนำงเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำ
ภรณวลัยลักษณ์อัครรำชกุมำรี 
กรมพระศรีสวำงควัฒนวร
ขัตติยรำชนำรี (เปลี่ยนแปลง
แผนคร้ังที่ 1) 

23 2 ส ำนักกำร
สำธำรณสุขฯ 

สำธำรณสุข 2.2 ยกระดับคุณภำพ
ชีวิตและควำมมั่นคง
ปลอดภัยของ
ประชำชน 

บริหำรและพัฒนำกองทนุ
หลักประกันสุขภำพ เทศบำล
นครนครรำชสีมำ 

24 2 ส ำนักกำรช่ำง เคหะและชุมชน 2.2 ยกระดับคุณภำพ
ชีวิตและควำมมั่นคง
ปลอดภัยของ
ประชำชน 

อุดหนุนส ำนักงำนสวนน้ ำบุ่ง
ตำหลั่วเฉลิมพระเกียรติ 
รัชกำลที่ 9 กองทัพภำคที่ 2 
ในกำรช ำระคำ่กระแสไฟฟ้ำ 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์
ที่ 

หน่วยงาน แผนงาน แนวทางการพัฒนาที่ โครงการ 

25 3 ส ำนักกำร
สำธำรณสุขฯ 

กำรรักษำควำม
สงบภำยใน 

3.3 พัฒนำกำรบริหำร
จัดกำรคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมด้วยกำรบูร
ณำกำรจำกทุกภำค
ส่วน 

เฝ้ำระวังคุณภำพอำกำศและ
เสียง 

26 3 ส ำนักกำร
สำธำรณสุขฯ 

เคหะและชุมชน 3.3 พัฒนำกำรบริหำร
จัดกำรคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมด้วยกำรบูร
ณำกำรจำกทุกภำค
ส่วน 

จัดกำรมูลฝอยติดเชื้อ 

27 3 ส ำนักกำร
สำธำรณสุขฯ 

เคหะและชุมชน 3.3 พัฒนำกำรบริหำร
จัดกำรคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมด้วยกำรบูร
ณำกำรจำกทุกภำค
ส่วน 

ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมตำม
แนวทำง กำรจัดกำรขยะเหลือ
ศูนย์ (Zero Waste) 

28 3 ส ำนักกำรช่ำง เคหะและชุมชน 3.1 ส่งเสริมกำร
ด ำรงชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และกำร
เตรียมควำมพร้อม
รับมือต่อสำธำรณภัย 

ก่อสร้ำงระบบระบำยน้ ำถนน
มิตรภำพ ซอย 8 (ซอยหลังวัด
เลียบ) 

29 3 ส ำนักกำรช่ำง เคหะและชุมชน 3.1 ส่งเสริมกำร
ด ำรงชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และกำร
เตรียมควำมพร้อม
รับมือต่อสำธำรณภัย 

เปลี่ยนหลังคำ (แผน่เหล็กรีด
ลอน) อำคำรคัดแยกขยะมูล
ฝอย (แก้ไขแผนคร้ังที่ 8) 

30 3 ส ำนักกำรช่ำง เคหะและชุมชน 3.4 เพิ่มศักยภำพใน
กำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

บริหำรจัดกำรเดินระบบและ
ดูแลระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และ
กระแสไฟฟ้ำจำกขยะมูลฝอย 

31 3 ส ำนักกำรช่ำง เคหะและชุมชน 3.4 เพิ่มศักยภำพใน
กำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

จ้ำงเหมำบริกำรขนยำ้ยขยะ
มูลฝอยในบ่อฝังกลบมูลฝอย
ชั่วครำวไปก ำจัดยงัสถำนที่อื่น 
(เพิ่มแผน 5) 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์
ที่ 

หน่วยงาน แผนงาน แนวทางการพัฒนาที่ โครงการ 

32 4 ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

งบกลำง 4.4 พัฒนำผงัเมือง
และโครงสร้ำงพื้นฐำน
ให้พร้อมรับกำรเติบโต
ของเมือง 

ปรับปรุงติดตั้งเคร่ืองหมำย
จรำจร 

33 4 ส ำนัก
กำรศึกษำ 

กำรศำสนำ 
วัฒนธรรม และ
นันทนำกำร 

4.3 ส่งเสริมกำร
กระตุ้นเศรษฐกิจและ
กำรท่องเที่ยว 

งำนวนัฉลองชยัชนะ 
ท้ำวสุรนำร ี

34 4 ส ำนักกำรช่ำง อุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ 

4.4 พัฒนำผงัเมือง
และโครงสร้ำงพื้นฐำน
ให้พร้อมรับกำรเติบโต
ของเมือง 

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

35 4 ส ำนักกำรช่ำง อุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ 

4.4 พัฒนำผงัเมือง
และโครงสร้ำงพื้นฐำน
ให้พร้อมรับกำรเติบโต
ของเมือง 

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

36 4 ส ำนักกำร
ประปำ 

กำรพำณิชย ์ 4.4 พัฒนำผงัเมือง
และโครงสร้ำงพื้นฐำน
ให้พร้อมรับกำรเติบโต
ของเมือง 

กำรวำงท่อเมนประปำถนน 
สุรนำรีด้ำนทิศใต้ (แผน
เพิ่มเติม 2) 

 
 
 

2. จ ำนวนโครงกำรตำมแผนพัฒนำเทศบำลนครนครรำชสีมำ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ (จ านวน 29 โครงการ) 

ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์
ที่ 

หน่วยงาน แผนงาน แนวทางการพัฒนาที่ โครงการ 

1 1 ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

บริหำรงำนทั่วไป 1.1 พัฒนำคุณภำพ
และนวัตกรรมกำร
ให้บริกำร 

ประเมินควำมพงึพอใจของผู้
มำใช้บริกำรของเทศบำลนคร
นครรำชสีมำ 

2 1 ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

งบกลำง 4.4 พัฒนำผงัเมือง
และโครงสร้ำงพื้นฐำน
ให้พร้อมรับกำรเติบโต
ของเมือง 

ปรับปรุงติดตั้งเคร่ืองหมำย
จรำจร 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์
ที่ 

หน่วยงาน แผนงาน แนวทางการพัฒนาที่ โครงการ 

3 1 ส ำนักกำร
ประปำ 

กำรพำณิชย ์ 1.5 พัฒนำอำคำร
สถำนที่ เคร่ืองมือ
เครื่องใช้ เทคโนโลยี 
และระบบฐำนข้อมูลใน
กำรให้บริกำร 

พัฒนำระบบจัดเก็บรำยได้ค่ำ
น้ ำประปำ (แผนเพิ่มเติม 2) 

4 1 ส ำนักกำร
ประปำ 

กำรพำณิชย ์ 1.5 พัฒนำอำคำร
สถำนที่ เคร่ืองมือ
เครื่องใช้ เทคโนโลยี 
และระบบฐำนข้อมูลใน
กำรให้บริกำร 

บ ำรุงรักษำและซ่อมแซม
เครื่องจักรอุปกรณ์ ระบบผลิต
และสูบจ่ำยน้ ำประปำ 

5 2 กองสวัสดิกำร
สังคม 

สร้ำงควำม
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

2.3 ปลูกจิตส ำนึก
สำธำรณะและส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำสังคม 

ประชุมสัมมนำผู้น ำชุมชนใน
เขตเทศบำลนครนครรำชสีมำ 

6 2 ส ำนัก
กำรศึกษำ 

กำรศึกษำ 2.2 ยกระดับคุณภำพ
ชีวิตและควำมมั่นคง
ปลอดภัยของ
ประชำชน 

อำหำรส ำหรับโรงเรียนกีฬำ
เทศบำลนครนครรำชสีมำ 
(อนุสรณ์ 70 ปี เทศบำล) 

7 2 ส ำนัก
กำรศึกษำ 

กำรศึกษำ 2.4 เสริมสร้ำง
รำกฐำนกำรเรียนรู้และ
แบบอย่ำงควำมดีงำม
ในสังคม 

พัฒนำวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

8 2 ส ำนัก
กำรศึกษำ 

กำรศึกษำ 2.4 เสริมสร้ำง
รำกฐำนกำรเรียนรู้และ
แบบอย่ำงควำมดีงำม
ในสังคม 

ส่งเสริมกิจกรรมรักกำรอ่ำนใน
สถำนศึกษำ โรงเรียนสังกัด
เทศบำลนครนครรำชสีมำ 
(แก้ไขแผน ครั้งที่ 2) 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์
ที่ 

หน่วยงาน แผนงาน แนวทางการพัฒนาที่ โครงการ 

9 2 ส ำนัก
กำรศึกษำ 

กำรศึกษำ 2.4 เสริมสร้ำง
รำกฐำนกำรเรียนรู้และ
แบบอย่ำงควำมดีงำม
ในสังคม 

ส่งเสริมกำรจัดกำร
กระบวนกำรเรียนกำรสอน
กำรบริหำร ตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 
(สถำนศึกษำพอเพียง) 

10 2 ส ำนัก
กำรศึกษำ 

กำรศึกษำ 2.4 เสริมสร้ำง
รำกฐำนกำรเรียนรู้และ
แบบอย่ำงควำมดีงำม
ในสังคม 

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

11 2 ส ำนัก
กำรศึกษำ 

กำรศึกษำ 2.4 เสริมสร้ำง
รำกฐำนกำรเรียนรู้และ
แบบอย่ำงควำมดีงำม
ในสังคม 

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

12 2 ส ำนัก
กำรศึกษำ 

กำรศึกษำ 2.4 เสริมสร้ำง
รำกฐำนกำรเรียนรู้และ
แบบอย่ำงควำมดีงำม
ในสังคม 

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

13 2 ส ำนัก
กำรศึกษำ 

กำรศึกษำ 2.4 เสริมสร้ำง
รำกฐำนกำรเรียนรู้และ
แบบอย่ำงควำมดีงำม
ในสังคม 

ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน
และอำคำรประกอบโรงเรียน
สังกัดเทศบำลนคร
นครรำชสีมำ 

14 2 ส ำนักกำร
สำธำรณสุขฯ 

สำธำรณสุข 2.2 ยกระดับคุณภำพ
ชีวิตและควำมมั่นคง
ปลอดภัยของ
ประชำชน 

กองทุนหลักประกันสุขภำพ
เทศบำลนครนครรำชสีมำ 

15 3 ส ำนักกำรช่ำง เคหะและชุมชน 3.1 ส่งเสริมกำร
ด ำรงชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และกำร
เตรียมควำมพร้อม
รับมือต่อสำธำรณภัย 

ก่อสร้ำงระบบระบำยน้ ำบำ้น
เกำะ ซอย 19 (แผนเพิ่มเติม 
2) 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์
ที่ 

หน่วยงาน แผนงาน แนวทางการพัฒนาที่ โครงการ 

16 3 ส ำนักกำรช่ำง เคหะและชุมชน 3.1 ส่งเสริมกำร
ด ำรงชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และกำร
เตรียมควำมพร้อม
รับมือต่อสำธำรณภัย 

ก่อสร้ำงระบบระบำยน้ ำซอย
หลังบ้ำนพักรถไฟถึงหนองหัว
ลำว (แผนเพิ่มเติม 2) 

17 3 ส ำนักกำรช่ำง เคหะและชุมชน 3.1 ส่งเสริมกำร
ด ำรงชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และกำร
เตรียมควำมพร้อม
รับมือต่อสำธำรณภัย 

ก่อสร้ำงระบบระบำยน้ ำถนน
มิตรภำพซอย 4 แยกซ้ำยมือ 
(ตะคองเก่ำเหนือ ซอย 5) 

18 3 ส ำนักกำรช่ำง เคหะและชุมชน 3.1 ส่งเสริมกำร
ด ำรงชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และกำร
เตรียมควำมพร้อม
รับมือต่อสำธำรณภัย 

ก่อสร้ำงระบบระบำยน้ ำถนน
สืบศิริ ซอย 3/12 ถึงถนน
สืบศิริ ซอย 19 (แผนเพิ่มเติม 
2) 

19 3 ส ำนักกำรช่ำง เคหะและชุมชน 3.1 ส่งเสริมกำร
ด ำรงชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และกำร
เตรียมควำมพร้อม
รับมือต่อสำธำรณภัย 

ก่อสร้ำงระบบระบำยน้ ำถนน
สนำมกีฬำกลำง ซอย 5 (แผน
เพิ่มเติม 2) 

20 3 ส ำนักกำรช่ำง เคหะและชุมชน 3.1 ส่งเสริมกำร
ด ำรงชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และกำร
เตรียมควำมพร้อม
รับมือต่อสำธำรณภัย 

ปรับปรุงรำงระบำยน้ ำในเขต
เทศบำลนครนครรำชสีมำ ชว่ง
ที่ 5 

21 4 ส ำนักกำรช่ำง อุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ 

4.4 พัฒนำผงัเมือง
และโครงสร้ำงพื้นฐำน
ให้พร้อมรับกำรเติบโต
ของเมือง 

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

22 4 ส ำนักกำรช่ำง อุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ 

4.4 พัฒนำผงัเมือง
และโครงสร้ำงพื้นฐำน
ให้พร้อมรับกำรเติบโต
ของเมือง 

ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล.ซอยล ำปรุ 
(ข้ำงบำ้นเลขที่ 2300/1 โรง
ผลิตน้ ำดื่ม) (แผนเพิ่มเติม 2) 
(เปลี่ยนแปลงแผนคร้ังที่ 2) 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์
ที่ 

หน่วยงาน แผนงาน แนวทางการพัฒนาที่ โครงการ 

23 4 ส ำนักกำรช่ำง อุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ 

4.4 พัฒนำผงัเมือง
และโครงสร้ำงพื้นฐำน
ให้พร้อมรับกำรเติบโต
ของเมือง 

ปรับปรุงผิวจรำจร ค.ส.ล.ถนน
เพชรเยี่ยม ซอย 3 (แผน
เพิ่มเติม 2) 

24 4 ส ำนักกำรช่ำง อุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ 

4.4 พัฒนำผงัเมือง
และโครงสร้ำงพื้นฐำน
ให้พร้อมรับกำรเติบโต
ของเมือง 

ปรับปรุงผิวจรำจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบำยน้ ำถนนพบิูล
ละเอียด ซอย 12 (แยก
ขวำมือ ซอยที่ 1 หลัง
โรงพยำบำลคำ่ยสุรนำรี) (แผน
เพิ่มเติม 2) 

25 4 ส ำนักกำรช่ำง อุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ 

4.4 พัฒนำผงัเมือง
และโครงสร้ำงพื้นฐำน
ให้พร้อมรับกำรเติบโต
ของเมือง 

ปรับปรุงผิวจรำจร ค.ส.ล.ถนน
พิบูลละเอียด ซอย 12/4 ถึง 
12/6 (แผนเพิ่มเติม 2) 

26 4 ส ำนักกำรช่ำง อุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ 

4.4 พัฒนำผงัเมือง
และโครงสร้ำงพื้นฐำน
ให้พร้อมรับกำรเติบโต
ของเมือง 

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

27 4 ส ำนักกำร
ประปำ 

กำรพำณิชย ์ 4.4 พัฒนำผงัเมือง
และโครงสร้ำงพื้นฐำน
ให้พร้อมรับกำรเติบโต
ของเมือง 

วำงท่อเมนประปำถนนโพธิ์
กลำงด้ำนทิศใต้ถนนโยธำด้ำน
ทิศตะวันตก (แผนเพิ่มเติม 2) 

28 4 ส ำนักกำร
ประปำ 

กำรพำณิชย ์ 4.4 พัฒนำผงัเมือง
และโครงสร้ำงพื้นฐำน
ให้พร้อมรับกำรเติบโต
ของเมือง 

เตรียมควำมพร้อมในกำรแก้ไข
ปัญหำภัยแล้ง 

29 4 ส ำนักกำร
ประปำ 

กำรพำณิชย ์ 4.4 พัฒนำผงัเมือง
และโครงสร้ำงพื้นฐำน
ให้พร้อมรับกำรเติบโต
ของเมือง 

วำงท่อเมนประปำถนนเบญจ
รงค์ ซอย 1-ท้ำวสุระ ซอย 2 
(แผนเพิ่มเติม 2) 
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3. จ ำนวนโครงกำรตำมแผนพัฒนำเทศบำลนครนครรำชสีมำ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ไม่ประสบ
ความส าเร็จ (ไม่ได้ด าเนินการ) (จ านวน 18 โครงการ) 

 

ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์
ที่ 

หน่วยงาน แผนงาน แนวทางการพัฒนาที่ โครงการ 

1 2 ส ำนัก
กำรศึกษำ 

กำรศำสนำ 
วัฒนธรรม และ
นันทนำกำร 

2.2 ยกระดับคุณภำพ
ชีวิตและควำมมั่นคง
ปลอดภัยของ
ประชำชน 

ดนตรี ศิลปะและกำรแสดง
เพื่อประชำชน 

2 2 ส ำนัก
กำรศึกษำ 

กำรศึกษำ 2.4 เสริมสร้ำง
รำกฐำนกำรเรียนรู้
และแบบอยำ่งควำมดี
งำมในสงัคม 

งำนอำชีพจำกท้องถิ่นสู่
ประชำคมอำเซียน 

3 2 ส ำนักกำร
สำธำรณสุขฯ 

สำธำรณสุข 2.2 ยกระดับคุณภำพ
ชีวิตและควำมมั่นคง
ปลอดภัยของ
ประชำชน 

แก้ไขปัญหำสัตว์จรจัดในเขต
เทศบำลนครนครรำชสีมำ 

4 2 ส ำนักกำร
สำธำรณสุขฯ 

สำธำรณสุข 2.2 ยกระดับคุณภำพ
ชีวิตและควำมมั่นคง
ปลอดภัยของ
ประชำชน 

ก่อสร้ำงอำคำรศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข 5 และสถำนี
ดับเพลิงย่อย (แผนเพิ่มเติม 
2) (แก้ไขแผนคร้ังที่ 8) 

5 3 ส ำนักกำรช่ำง เคหะและชุมชน 3.1 ส่งเสริมกำร
ด ำรงชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และ
กำรเตรียมควำมพร้อม
รับมือต่อสำธำรณภัย 

ก่อสร้ำงระบบระบำยน้ ำ
ชุมชนกำรเคหะ (ระยะที่ 1) 
(แผนเพิ่มเติม 2) 

6 4 ส ำนัก
กำรศึกษำ 

กำรศำสนำ 
วัฒนธรรม และ
นันทนำกำร 

4.3 ส่งเสริมกำร
กระตุ้นเศรษฐกิจและ
กำรท่องเที่ยว 

งำนแห่เทียนพรรษำ 

7 4 ส ำนักกำรช่ำง อุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ 

4.4 พัฒนำผงัเมือง
และโครงสร้ำงพื้นฐำน
ให้พร้อมรับกำรเติบโต
ของเมือง 

ปรับปรุงผิวจรำจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบำยน้ ำถนนเซนต์
เมร่ี ซอย 2 (แผนเพิ่มเติม 2) 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์
ที่ 

หน่วยงาน แผนงาน แนวทางการพัฒนาที่ โครงการ 

8 4 ส ำนักกำรช่ำง อุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ 

4.4 พัฒนำผงัเมือง
และโครงสร้ำงพื้นฐำน
ให้พร้อมรับกำรเติบโต
ของเมือง 

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

9 4 ส ำนักกำรช่ำง อุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ 

4.4 พัฒนำผงัเมือง
และโครงสร้ำงพื้นฐำน
ให้พร้อมรับกำรเติบโต
ของเมือง 

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

10 4 ส ำนักกำรช่ำง อุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ 

4.4 พัฒนำผงัเมือง
และโครงสร้ำงพื้นฐำน
ให้พร้อมรับกำรเติบโต
ของเมือง 

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

11 4 ส ำนักกำรช่ำง อุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ 

4.4 พัฒนำผงัเมือง
และโครงสร้ำงพื้นฐำน
ให้พร้อมรับกำรเติบโต
ของเมือง 

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

12 4 ส ำนักกำรช่ำง อุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ 

4.4 พัฒนำผงัเมือง
และโครงสร้ำงพื้นฐำน
ให้พร้อมรับกำรเติบโต
ของเมือง 

ปรับปรุงผิวจรำจร ค.ส.ล.
ซอยทำงมอญ (มุขมนตรี-ทำง
รถไฟ) (แผนเพิ่มเติม 2) 

13 4 ส ำนักกำรช่ำง อุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ 

4.4 พัฒนำผงัเมือง
และโครงสร้ำงพื้นฐำน
ให้พร้อมรับกำรเติบโต
ของเมือง 

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

14 4 ส ำนักกำรช่ำง อุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ 

4.4 พัฒนำผงัเมือง
และโครงสร้ำงพื้นฐำน
ให้พร้อมรับกำรเติบโต
ของเมือง 

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

15 4 ส ำนักกำรช่ำง อุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ 

4.4 พัฒนำผงัเมือง
และโครงสร้ำงพื้นฐำน
ให้พร้อมรับกำรเติบโต
ของเมือง 

ปรับปรุงผิวจรำจร ค.ส.ล.
ถนนท้ำวสุระ ซอย 3 (แผน
เพิ่มเติม 2) 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์
ที่ 

หน่วยงาน แผนงาน แนวทางการพัฒนาที่ โครงการ 

16 4 ส ำนักกำรช่ำง อุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ 

4.4 พัฒนำผงัเมือง
และโครงสร้ำงพื้นฐำน
ให้พร้อมรับกำรเติบโต
ของเมือง 

ปรับปรุงผิวจรำจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตถนนโพธิ์กลำง 
(จำกถนนรำชด ำเนิน - ห้ำ
แยกหัวรถไฟ) (แผนเพิ่มเติม 
6) 

17 4 ส ำนักกำรช่ำง อุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ 

4.4 พัฒนำผงัเมือง
และโครงสร้ำงพื้นฐำน
ให้พร้อมรับกำรเติบโต
ของเมือง 

ปรับปรุงผิวจรำจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตถนนจอมสุรำงค์
ยำตร์ (จำกถนนรำชด ำเนนิ - 
ห้ำแยกหัวรถไฟ) (แผน
เพิ่มเติม 6) 

18 4 ส ำนักกำรช่ำง อุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ 

4.4 พัฒนำผงัเมือง
และโครงสร้ำงพื้นฐำน
ให้พร้อมรับกำรเติบโต
ของเมือง 

ปรับปรุงผิวจรำจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตถนนสุรนำรี (จำก
ถนนรำชด ำเนนิ - ห้ำแยกหัว
รถไฟ) (แผนเพิ่มเติม 6) 

 
 

4. จ ำนวนโครงกำรตำมแผนพัฒนำเทศบำลนครนครรำชสีมำ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ไม่ประสบความส าเร็จ 
(ยกเลิก สาเหตุอ่ืน) (จ านวน 7 โครงการ) 
 

ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์
ที่ 

หน่วยงาน แผนงาน แนวทางการพัฒนาที่ โครงการ 

1 1 กองวิชำกำรฯ บริหำรงำนทั่วไป 1.5 พัฒนำอำคำร
สถำนที่ เคร่ืองมือ
เครื่องใช้ เทคโนโลยี 
และระบบฐำนข้อมูล
ในกำรให้บริกำร 

ปรับปรุงป้ำยประชำสัมพนัธ์
ตะแกรงเหล็กเทศบำล (แก้ไข
แผนคร้ังที่ 7 จำกปี 2563 
เป็นปี 2564) 

2 2 กองสวัสดิกำร
สังคม 

สังคมสงเครำะห์ 2.2 ยกระดับคุณภำพ
ชีวิตและควำมมั่นคง
ปลอดภัยของ
ประชำชน 

สำนสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น 

3 3 ส ำนักกำรช่ำง เคหะและชุมชน 3.1 ส่งเสริมกำร
ด ำรงชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และ
กำรเตรียมควำมพร้อม
รับมือต่อสำธำรณภัย 

ก่อสร้ำงระบบระบำยน้ ำถนน
สืบศิริ ซอย 3/10 ถึงถนน
สืบศิริ ซอย 17 (แผน
เพิ่มเติม 2) 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์
ที่ 

หน่วยงาน แผนงาน แนวทางการพัฒนาที่ โครงการ 

4 3 ส ำนักกำรช่ำง เคหะและชุมชน 3.1 ส่งเสริมกำร
ด ำรงชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และ
กำรเตรียมควำมพร้อม
รับมือต่อสำธำรณภัย 

ก่อสร้ำงระบบระบำยน้ ำถนน
เดชอุดม ซอย 9 (แผน
เพิ่มเติม 2) 

5 3 ส ำนักกำรช่ำง เคหะและชุมชน 3.1 ส่งเสริมกำร
ด ำรงชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และ
กำรเตรียมควำมพร้อม
รับมือต่อสำธำรณภัย 

ปรับปรุงรำงระบำยน้ ำในเขต
เทศบำลนครนครรำชสีมำ 
ช่วงที่ 6 

6 4 ส ำนักกำรช่ำง อุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ 

4.4 พัฒนำผงัเมือง
และโครงสร้ำงพื้นฐำน
ให้พร้อมรับกำรเติบโต
ของเมือง 

ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อ
ระบำยน้ ำซอยล ำปรุ 2/2 
(ข้ำงบำ้นเลขที่ 482) (แผน
เพิ่มเติม 2) 

7 4 ส ำนักกำรช่ำง อุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ 

4.4 พัฒนำผงัเมือง
และโครงสร้ำงพื้นฐำน
ให้พร้อมรับกำรเติบโต
ของเมือง 

ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล.ถนนมุข
มนตรี แยกขวำมือสุดเขต 
(ข้ำงบำ้นเลขที่ 2568 ร้ำน
ขำยของช ำ) (แผนเพิ่มเติม 2) 

 

5. จ ำนวนโครงกำรตำมแผนพัฒนำเทศบำลนครนครรำชสีมำ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ไม่ประสบ
ความส าเร็จ (ยกเลิก สถานการณ์โควิด-๑๙) (16 โครงการ) 

 

ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์
ที่ 

หน่วยงาน แผนงาน แนวทางการพัฒนาที่ โครงการ 

1 1 กองวิชำกำรฯ บริหำรงำนทั่วไป 1.4 พัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง
ให้ก้ำวทันกำร
เปลี่ยนแปลง 

อบรมให้ควำมรู้ทำงกฎหมำย
แก่พนักงำนเทศบำลและ
ประชำชนในเขตเทศบำลนคร
นครรำชสีมำ 

2 1 ส ำนัก
กำรศึกษำ 

กำรศึกษำ 1.3 บริหำรจัดกำร
โดยยึดหลักธรรมมำภิ
บำล 

งำนวนัเทศบำล 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์
ที่ 

หน่วยงาน แผนงาน แนวทางการพัฒนาที่ โครงการ 

3 1 กองสวัสดิกำร
สังคม 

สังคมสงเครำะห์ 1.2 สร้ำงเครือข่ำย
กำรพัฒนำที่มี
มำตรฐำนเป็นที่
ยอมรับโดยกำรบูรณำ
กำรกับทุกภำคส่วน 

พัฒนำศักยภำพสตร ี

4 1 กองสวัสดิกำร
สังคม 

สร้ำงควำม
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

1.3 บริหำรจัดกำร
โดยยึดหลักธรรมมำภิ
บำล 

เทศบำลเคลื่อนที ่

5 2 ส ำนัก
กำรศึกษำ 

กำรศำสนำ 
วัฒนธรรม และ
นันทนำกำร 

2.1  เสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน
และควำมภำคภูมิใจ
ในวิถีชีวิตท้องถิ่น 

งำนวนัมำฆบูชำ 

6 2 ส ำนัก
กำรศึกษำ 

กำรศำสนำ 
วัฒนธรรม และ
นันทนำกำร 

2.1  เสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน
และควำมภำคภูมิใจ
ในวิถีชีวิตท้องถิ่น 

งำนวนัวิสำขบชูำ 

7 2 ส ำนัก
กำรศึกษำ 

กำรศึกษำ 2.4 เสริมสร้ำง
รำกฐำนกำรเรียนรู้
และแบบอยำ่งควำมดี
งำมในสงัคม 

ศิลปะร่วมสมัย 

8 2 ส ำนัก
กำรศึกษำ 

กำรศึกษำ 2.4 เสริมสร้ำง
รำกฐำนกำรเรียนรู้
และแบบอยำ่งควำมดี
งำมในสงัคม 

สร้ำงเสริมทักษะดำ้น ICT 

9 2 กองสวัสดิกำร
สังคม 

สร้ำงควำม
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

2.1  เสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน
และควำมภำคภูมิใจ
ในวิถีชีวิตท้องถิ่น 

เวทีชุมชน 

10 2 กองสวัสดิกำร
สังคม 

สร้ำงควำม
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

2.4 เสริมสร้ำง
รำกฐำนกำรเรียนรู้
และแบบอยำ่งควำมดี
งำมในสงัคม 

พัฒนำชุมชนตำมแนวทำง
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์
ที่ 

หน่วยงาน แผนงาน แนวทางการพัฒนาที่ โครงการ 

11 2 กองสวัสดิกำร
สังคม 

สร้ำงควำม
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

2.1  เสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน
และควำมภำคภูมิใจ
ในวิถีชีวิตท้องถิ่น 

แก้ไขปัญหำยำเสพตดิ 

12 2 กองสวัสดิกำร
สังคม 

สังคมสงเครำะห์ 2.2 ยกระดับคุณภำพ
ชีวิตและควำมมั่นคง
ปลอดภัยของ
ประชำชน 

พัฒนำคุณภำพชีวิตและ
ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอำย ุ

13 2 กองสวัสดิกำร
สังคม 

สังคมสงเครำะห์ 2.2 ยกระดับคุณภำพ
ชีวิตและควำมมั่นคง
ปลอดภัยของ
ประชำชน 

ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและ
เยำวชนในเขตเทศบำลนคร
นครรำชสีมำ 

14 3 ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

กำรรักษำควำม
สงบภำยใน 

3.1 ส่งเสริมกำร
ด ำรงชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และ
กำรเตรียมควำมพร้อม
รับมือต่อสำธำรณภัย 

ฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย 

15 4 กองสวัสดิกำร
สังคม 

สร้ำงควำม
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

4.2 เสริมสร้ำงกำร
พัฒนำรำยได้และ
เศรษฐกิจชุมชน 

ส่งเสริมและพฒันำอำชีพ 

16 4 ส ำนัก
กำรศึกษำ 

กำรศำสนำ 
วัฒนธรรม และ
นันทนำกำร 

4.3 ส่งเสริมกำร
กระตุ้นเศรษฐกิจและ
กำรท่องเที่ยว 

งำนวนัขึ้นปีใหม่ 
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