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	 ๑.	นโยบายสานต่อแนวทางพระราชด�าริ

    ๑.๑ ประสานและบรหิารการจดัการน�า้ ตามพระราชด�ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ 

เมื่อปี ๒๕๓๘  เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ

    ๑.๒ พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน�้า สงวนและเก็บกักน�้าเพื่อการเกษตร 

เพื่อการอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน�้าท่วม

        และน�้าแล้ง

    ๑.๓ พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

	 ๒.	นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา

  ๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

  ๒.๒ พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู อาจารย์ นักเรียน) ให้เป็นผู้มีคุณภาพ 

มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล

  ๒.๓ สนับสนุนให้มีการน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบ 

การศึกษา

  ๒.๔ สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ระดับชุมชนเพื่อเพิ่มทักษะประชาชนในชุมชน

	 ๓.	นโยบายด้านการพัฒนาการเกษตร

  ๓.๑ พฒันา ปรบัปรงุพนัธุพ์ชืและเมลด็พนัธ์ุพชืทีด่มีคีณุภาพเพือ่เกษตรกรจะได้เพิม่ผลผลติ  

โดยส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม

  ๓.๒ ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

  ๓.๓ สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อเกษตรกรในหมู่บ้าน (อกม.)

  ๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพน�าเครื่องจักรและ

เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้  เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและปริมาณสินค้าคุณภาพ

       ในท้องถิ่น

  ๓.๕ สนับสนุนการท�าการเกษตรทางเลือก 

    ๓.๖ ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เพื่อการบริโภคและเพื่อ 

การอนุรักษ์

	 ๔.	นโยบายด้านการพัฒนาสังคม

  ๔.๑ ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อเป็น 

ผู้น�าการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพ

  ๔.๒ ส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้าน

  ๔.๓ ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและด�าเนินการให้เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณเพื่อด�าเนินการพัฒนา

บทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง

  ๔.๔ ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน  เพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม

ต่อไปในอนาคต

  ๔.๕ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น

  ๔.๖ ด�าเนนิการ  สนบัสนนุ และประสานการปฏบัิตเิพือ่ป้องกนัและให้มีการปราบปรามและ

แก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิต   การจ�าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ

  ๔.๗ ด�าเนนิการโครงการ อบจ.สญัจรเพือ่ให้บรกิารประชาชน  และรบัทราบปัญหา  อุปสรรค 

และความต้องการของประชาชนในพื้นที่

  ๔.๘ ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี  และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม 

รวมทั้งจัดสร้างหอเกียรติยศ  ( Hall  of   Fame ) เพื่อประกาศเกียรติคุณ ผู้มีคุณูปการ   และสร้างชื่อเสียง

ให้แก่จังหวัดนครราชสีมา

	 ๕.	นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุข

  ๕.๑ สนับสนุนการจัดต้ังกองทุน   และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร

สาธารณสุขหมู่บ้าน(อสม.)

  ๕.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต�าบล หมู่บ้านและ

ชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี  ทั่วถึงและทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือกับ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

  ๕.๓ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพ 

แข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกก�าลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง และ 

การเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์

	 ๖.	นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

  ๖.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน 

ให้สอดคล้องกับความจ�าเป็นและความต้องการของประชาชนในการด�ารงชีวิตอย่างพอเพียง

  ๖.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง   ให้สามารถตอบสนองความ

ต้องการ  และแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทาง การขนส่งผลผลติทางการเกษตร  

แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ารงชีวิตของประชาชน

   ๖.๓ ประสาน   สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนราชการ   และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ 

เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความ ช�านาญในการก่อสร้าง  ปรับปรุง   เส้น

ทางคมนาคม

  ๖.๔  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค

  ๖.๕ ด�าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสมีา เพือ่แก้ไขปัญหาการจราจร ความปลอดภยัและความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน

	 ๗.	นโยบายด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว		ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี		และกีฬา

  ๗.๑  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน

ท้องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษ์สืบสานและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

  ๗.๒ พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรม 

ด้านการท่องเที่ยว และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการท่อง

เที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาเพ่ิมข้ึน  โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหน่วยงานและ 

ส่วนราชการ  ตลอดจน องค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง  

  ๗.๓ สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสร้าง 

เครอืข่าย เพือ่พฒันาคณุภาพสนิค้าและบรกิาร โดยการจบัคูธ่รุกจิพฒันา คณุภาพสนิค้าและขยายตลาดสินค้า

ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

  ๗.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ 

ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจและมีแรงจูงใจ 

ในกิจกรรมกีฬารวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ

	 ๘.	นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

  ๘.๑  ปรบัปรงุโครงสร้างการบรหิารงานขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดันครราชสมีา เพือ่ให้

รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่   ตามที่กฎหมายก�าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

  ๘.๒ น�าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  เพื่อให้บริการกับประชาชน

ให้สะดวก  รวดเร็ว  แม่นย�า  โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้รับบริการเป็นส�าคัญ

  ๘.๓ สนบัสนนุบคุลากรขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดนครราชสมีา ให้ได้รบัการศกึษา อบรม  

การท�าวจิยั  เพิม่พนูความรู ้เพือ่ยกระดบัประสทิธภิาพ การท�างานให้ เกิดประสทิธผิลในการบรกิารประชาชน

  ๘.๔ บูรณาการการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เพื่อพัฒนาท้องถิ่น   สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา  

  ๘.๕ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบาย และความต้องการ   

ของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

	 ๙.	นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	

  ๙.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ

  ๙.๒ ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่

เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

  ๙.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่ส�าคัญ 

เพื่อสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

  ๙.๔ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูต�ารวจบ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัย 

ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นก�าลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร

ในชุมชนหมู่บ้าน

	 ๑๐.	นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ		และสิ่งแวดล้อม

  ๑๐.๑ ส่งเสรมิสนบัสนนุและร่วมมอืกบัส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคเอกชน 

ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน�้า ลุ่มน�้าล�าคลอง  และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์

  ๑๐.๒ ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 

ภาคเอกชน ในการรณรงค์สร้างจิตส�านึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ

ชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ

  ๑๐.๓ ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  ในการจัดท�าระบบก�าจัดขยะรวม  เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 

 นโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานี้  ยึดมั่นอยู่ภายใต้การปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อด�ารง ไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และ 

พระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และเป็นนโยบายซ่ึงสานต่อ

นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น โดยตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล  

ท�างานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้สร้างความเป็นธรรมในระบบการบริหารงาน

เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ซึ่งความส�าเร็จ ที่จะบังเกิดขึ้น 

ก็ด้วยความ สนับสนุน จากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาทุกท่าน 

                                                ........................................................ 

นโยบาย
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
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ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
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ยุทธศาสตร์ที่

การสานต่อแนวทางพระราชด�าริ

1
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กิจกรรมฝึกอบรมการท�าปุ๋ยหมักจากวัชพืช

ภายใต้โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาล�าน�้ากับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง
เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา 

	 วันพุธที่	 25	 กรกฎาคม	 2561	ณ	 ศาลาอเนก	 ประสงค์	 หมู่	 7	 
บ้านหนองมโนรมย์	ต�าบลทองหลาง	อ�าเภอจักราช	จังหวัดนครราชสีมา	

	 ผลลพัธ์จากการด�าเนินโครงการ		ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมมคีวามรูแ้ละ
มคีวามเข้าใจเก่ียวกับการพัฒนาชมุชนอย่างย่ังยืน	การมส่ีวนร่วมของสมา
ชิกกลุ่มฯ	การท�าปุ๋ยหมักจากวัชพืช	และสามารถน�าความรู้ไปปฏิบัติได้	ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการ 

	 1.	ส่วนใหญ่ขอให้หาตลาดมารองรับการส่งออก
	 2.	ขอให้มโีครงการอกีหลาย	ๆ 	โครงการ	เช่น	เลีย้งสตัว์	และท�าการ
ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง
	 3.	ในการจัดโครงการครั้งหน้าควรหาสถานที่อากาศไม่ร้อน
	 4.	ขอให้มีโครงการฝึกอบรมแบบนี้อีกต่อเนื่อง
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โครงการส่งเสริมการด�าเนินงาน
ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการส่งเสริมการด�าเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อ�าเภอบัวลาย รุ่นที่ 1 วันที่ 14-15 สิงหาคม 2561

และรุ่นที่ 2 วันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 ณ
หอประชุมอ�าเภอบัวลาย

	 โครงการส่งเสรมิการด�าเนินงานตามแนวทางหลกัปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง	อ�าเภอบัวลาย	รุ่นที่	1	วันที่	14-15	สิงหาคม	2561	และรุ่นที่	2	 
วันที่	 16-17	 สิงหาคม	 2561	ณ	 หอประชุมอ�าเภอบัวลาย	 จังหวัด
นครราชสมีา	ศกึษาดงูาน	ณ	ศนูย์ศกึษาการพัฒนาของชาวบ้าน	โครงการ
ส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	หมู่	11	บ้านน�้าซับ	
ต�าบลวังน�้าเขียว	อ�าเภอ
	 วังน�า้เขยีว	และอ�าเภอเมอืงนครราชสมีา	จงัหวัดนครราชสมีา	และ
ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	 ประจ�าอ�าเภอเมือง
นครราชสีมา	หมู่	4	บ้านโพนสูง	ต�าบลหมื่นไวย	อ�าเภอเมืองนครราชสีมา	
จังหวัดนครราชสีมา	

	 ผลลัพธ์จากการด�าเนินโครงการ	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาได ้บู รณาการการท�างานร ่วมกับองค ์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินอื่นในพ้ืนท่ีอ�าเภอบัวใหญ่และอ�าเภอบัวลาย	 เพ่ือการพัฒนา
และเพ่ิมศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชน	 ตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง	 
ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้	มีความเข้าใจ	และมีความตระหนกัรู้ในการ
น้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้	 เพ่ือการด�ารงชีวิต
และการประกอบอาชีพ	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการ  
	 1.	ขอให้มีโครงการนี้อีกครั้ง
	 2.	ขอให้วิทยากรบรรยายให้ชัดเจนในภาคปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์ที่
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ยุทธศาสตร์ที่

ด้านการพัฒนาการศึกษา

2
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โครงการประชุมทางวิชาการ
และจัดนิทรรศการครูดีเด่นในวันครู 

ในวันที่ 16 มกราคม 2561 

	 	 โครงการประชุมทางวิชาการและจัดนิทรรศการครูดีเด่นในวันคร	ู
ในวันที่	 16	มกราคม	2561	ณ	ห้องโคราชฮอลล์	 1-2	ชั้น	 4	ศูนย์การค้า 
เช็นทรัลพลาซา	อ�าเภอเมืองนครราชสีมา	จังหวัดนครราชสีมา	
 
	 ผลลัพธ์จากการด�าเนินโครงการ	 ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมร�าลึก
ถึงพระคุณของบูรพาจารย์	 ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปล่ียนเรียนรู้	 และ
น�าเสนอผลงานทางวิชาการ	ผู้เข้าร่วมโครงการมีขวัญและก�าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ
	 1.ต้องการให้มีการจัดงานในวันครู	 เช่น	 มีกิจกรรมแข่งขันกีฬา 
ในแต่ละกลุม่โรงเรยีน	เพ่ือสร้างความรกั	ความสามคัค	ีให้แก่ข้าราชการครู
ใน	6	กลุ่มโรงเรียน	มีความรัก	ความสามัคคีกันมากยิ่งขึ้น	และควรจัดให้มี
กองเชียร์	และประกวดกองเชียร์ในแต่ละกลุ่มโรงเรียน
	 2.	 โครงการวันครูปีหน้า	 ในช่วง	 ปาฐกถาพิเศษ	 ต้องการให้ 
นมินต์พระพยอม	วดัสวนแก้ว	จังหวัดนนทบุรี	มาเป็นองค์ปาฐกถา	เพื่อให้
งานวันครูมีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น
	 3.	 สถานที่จัดโครงการวันครู	 ดีมาก	ปีหน้าถ้ามีห้างสรรพสินค้า 
เปิดใหม่	ควรจัดที่ห้างสรรพสินค้าใหม่
	 4.	 การมอบรางวัลครูดีเด่นมีกิจกรรมที่จัดนิทรรศการครูท่ีได้รับ
รางวัลดีเด่นแต่ละประเภทน้อยมาก									
	 5.	 ในด้านของพิธีทางสงฆ์	 พระสงฆ์ที่นิมนต์มาในโครงการ 
ควรคัดเลือกพระสงฆ์ที่มีความเหมาะกับงานวันครู	 เพราะมีตัวแทน 
ผู้มีเกียรติในระดับสูงมาร่วมประกอบพิธีทางสงฆ์
	 6.	 ควรมีการมอบรางวัลดีเด่นประเภทต่าง	 ๆ	 ร่วมด้วย	 เช่น	 ครู
พยาบาล	ครูพัสดุ
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพครู

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในสังกัด

ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
ประจ�าปีงบประมาณ 2561

วันที่ 2-6 พฤษภาคม 2561 

	 โครงการฝ ึกอบรมเชิงปฏิบั ติการเ พ่ือพัฒนาศักยภาพคร	ู 
8	กลุ่มสาระการเรียนรู้ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	 
ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา	 ประจ�าปีงบประมาณ	
2561	 วันที่	 2-6	พฤษภาคม	2561	ณ	อ�าเภอเมืองนครราชสีมา	 จังหวัด
นครราชสีมา	

	 ผลลัพธ์จากการด�าเนินโครงการ	 	 ครูสังกัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดนครราชสีมามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา	 
ครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามีผลงานวิชาการ 
เชงิประจกัษ์	ครสูงักัดองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดนครราชสมีาได้รบัความรู ้
และน�าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้

ข้อเสนอแนะของผู้เข้าโครงการ	
	 1.	ส่วนใหญ่ขอให้ท�าหนังสือเชิญเข้ารับการอบรม	ควรแนบตาราง
กิจกรรมการอบรมไปพร้อมหนงัสอื	เพ่ือจะได้เตรยีมความพร้อมส�าหรบัการ
อบรมทุกกลุ่มสาระ
	 2.	ส่วนใหญ่ขอให้มีกระเป๋าใส่เอกสารในการอบรมทุกกลุ่มสาระ
	 3.	กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ	วิทยากรมคีวามรู	้มคีวาม
สามารถมาก	สอนและถ่ายทอดได้ดี		สถานที่พัก	อาหารแต่ละมื้อดี	อาหาร
ว่างอร่อยมาก
	 4.	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 วิทยากรมีความรู้ดีมาก	 แต่
สามารถเร้าความสนใจได้น้อย	 	 ระยะเวลาไม่เหมาะสมอบรมมากเกินไป	
สถานท่ีในการอบรมไม่เหมาะสม	ห้องแคบ	ยากแก่การจดักิจกรรมแบบกลุม่	
	 5.	กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	วิทยากร
เก่งมีความรู้	บรรยายได้ดี	แต่ควรหาวิธีที่น่าสนใจมากกว่านี้
	 6.	กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์	ขอให้ทาง	อบจ.ได้จดัโครงการ
พัฒนาคร/ูพัฒนาผล	O-NET	แนะการท�า	O-NET	จะได้น�าไปพัฒนานกัเรยีน
ได้	
	 7.	 การอบรมขอให้แยกครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย	
	 8.	 ระยะเวลาไม่เหมาะสมเนื่องจากการอบรมมากเกินไป	การจัด
สถานที่อบรม	เครื่องมือ	อุปกรณ์เสริมต่าง	ๆ	ไม่ค่อยมี	
	 9.	การรับประทานอาหารกลางวันควรเป็นแบบบุฟเฟ่	
	 10.	 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 การอบรมครั้งน้ีเหมาะสม 
กับโรงเรียนท่ีมีการแข่งขันสูง	 ซึ่งเน้ือหาส่วนใหญ่ไม่เหมาะกับนักเรียน
โรงเรียนขนาดเล็กหรือขนาดกลาง	ซึ่งเป็นการค�านวณที่ยากมาก	วิทยากร
ให้ความรู ้ขั้นสูง	 ซึ่งครูสอนบางเน้ือหาเท่านั้น	 ให้ปรับใช้กับนักเรียน 
ที่อยู่ในอ�าเภอ	
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 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ
ศิลปะ ดนตรี กีฬาและนันทนาการ

งานมหกรรมการจัดการศึกษาส่วนจังหวัดนครราชสีมา

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจ�าปี 2561
จ�านวน 8 กลุ่มสาระเรียนรู้ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561-วันที่ 1 มิถุนายน 2561 

ณ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อ�าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

	 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ	 	 ศิลปะ	ดนตรี	 กีฬา
และนันทนาการ	งานมหกรรมการจัดการศึกษา	โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	ประจ�าปี	2561	จ�านวน	8	กลุ่มสาระเรียน
รู้	วันที่	31	พฤษภาคม	2561-วันที่	1	มิถุนายน	2561	ณ	โรงเรียนโนนไทย
คุรุอุปถัมภ์	อ�าเภอโนนไทย	จังหวัดนครราชสีมา	
	 ผลลัพธ์จากการด�าเนินโครงการ	ครู	นักเรียน	และบุคลากรทางการ
ศึกษา	 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	 ได้เข้าร่วม
การแข่งขนัและแสดงศกัยภาพอย่างเตม็ความสามารถในการสร้างชือ่เสยีง
ให้แก่ตนเอง	 โรงเรียนและจังหวัดนครราชสีมา	ครู	 นักเรียน	และบุคลากร
ทางการศึกษา	 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการจัดงาน
มหกรรมการจัดการศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ครู	 นักเรียน	
และบุคลากรทางการศึกษา	น�าความรู้และประสบการณ์ในการแข่งขัน
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	แลกเปลี่ยนเรียน
รู้ประสบการณ์	 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	
ประชาชนท่ัวไปและสาธารณชนได้รับทราบถึงศักยภาพ	 และความ 
เป็นเลศิด้านการจดัการศกึษาของโรงเรยีนสงักัดองค์การบรหิารส่วนจงัหวัด
นครราชสีมา

ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
	 1.	 สถานที่จัดโครงการไม่มีความเหมาะสม	 ที่จอดไม่เพียงพอ	 
ขอให้จัดในสถานที่เดินทางสะดวก	 สถานท่ีแข่งขันโครงการ/กิจกรรม	 
ไว้ใกล้	ๆ 	ที่แข่งขันเต้น/ละคร/ร้องเพลง	เพราะจะท�าให้มีเสียงไม่ได้ยินเสียง
แข่งขันกิจกรรม
	 2.	 มาตรฐานการตัดสินการแข่งขันของคณะกรรมการตัดสิน	 
ขอให้มเีกณฑ์ทีเ่ป็นกลางในการตดัสนิในการแข่งขนั	คณะกรรมการตดัสนิ
ไม่มีความเป็นมืออาชีพ	 ควรมีความรู้	 ความสามารถเฉพาะด้าน	 หรือ 
ให้ทราบกติกาการแข่งขันแต่ละกิจกรรม
	 3.	 ความพร้อมของสนามแข่งขันแต่ละกิจกรรม	 โดยเฉพาะ 
การแข่งขันแสดงบนเวที
	 4.	ขอให้จัดหาอุปกรณ์ให้พร้อมแข่งขันส�าหรับแต่ละกิจกรรม
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โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประจ�าปี 2561

วันที่ 14-24 กรกฎาคม 2561 
ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และสนามกีฬา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ�าเภอนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

	 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา	ประจ�าปี	 2561	 วันท่ี	 14-24	กรกฎาคม	2561	 
ณ	สนามกีฬาเฉลมิพระเกียรต	ิ80	พรรษา	5	ธันวาคม	2550	และสนามกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	อ�าเภอนครราชสีมา	จังหวัดนครราชสีมา		

	 ผลลัพธ์จากการด�าเนินโครงการ	นักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บรหิารส่วนจงัหวัดนครราชสมีาเป็นตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขนักีฬา
ระดับกลุ่มจังหวัด	ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	และระดับประเทศ

ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ	
	 1.	สนามแข่งขัน	ขอให้มีห้องน�้าบริการอย่างเพียงพอ	
	 2.	 ขอให้เพ่ิมจุดจ�าหน่ายอาหารให้เพียงพอกับความต้องการ 
ของนักเรียนที่มาร่วมแข่งขันกีฬา	แต่ละสนาม
	 3.	 การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลในร่ม	 ขอให้มีสนามแข่งขัน 
เพียงแห่งเดียว		
	 4.	 ฝ่ายอ�านวยการสนามแข่งขัน	 ควรตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา 
ให้ถูกต้อง	ก่อนประกาศรายชื่อนักกีฬา
	 5.	 สถานที่จัดการแข่งขันกีฬาเปตองควรแยกสนามแข่งขัน 
เป็นสองสนาม
	 6.	ขอให้จัดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในฤดูหนาว
	 7.	ขอให้จดัแข่งขันกฬีานกัเรยีน	เพ่ือคดัเลอืกนักกีฬาทีก่ลุม่โรงเรยีน
ก่อน
	 8.	 สนามการแข่งขันกีฬาเปตอง	 ควรมีมาตรฐาน	 และพร้อมใช ้
ในการแข่งขัน
	 9.	ขอให้จัดท�าสูจิบัตรให้ครบทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
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โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 2 กันยายน 2561 
ณ สตาร์เวล บาหลี รีสอร์ท ต�าบลหนองกระทุ่ม 
อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  

	 โครงการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษา	วันที	่31	สงิหาคม	2561	
ถึง	วันที่	2	กันยายน	2561	ณ	สตาร์เวล	บาหลี	รีสอร์ท	ต�าบลหนองกระทุ่ม	
อ�าเภอเมืองนครราชสีมา	จังหวัดนครราชสีมา

	 ผลลัพธ์จากการด�าเนินโครงการ	 ครูมีรูปแบบการจัดการเรียน 
การสอนที่เน้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์	สถานศึกษามีรูปแบบการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิที่ดีและสามารถน�าเป็นแบบอย่างได้	 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ 
ด้านการเรียนสูงขึ้น

ข้อเสนอแนะของผู้เข้าโครงการ 
	 1.	 ขอให้มีการชี้แจงรายละเอียดการท�าคะแนน	O-net	 ท่ีพัฒนา 
ไปในทางที่ดีขึ้น	หรือมีแนวทางในการวางแผนในการจัดท�า
	 2.	 การจัดอบรมควรจัดวันปฏิบัติราชการ	 ไม ่ควรจัดอบรม 
วันหยุดราชการ	และไม่ควรจัดอบรมทั้งวัน
	 3.	วิทยากรจะเน้นผู้เรียนที่มีไอคิวสูง	พวกไอคิวต�่า	ก็จะเป็นปัญหา
ในการเรียนรู้จะพัฒนาอย่างไรต่อไป
	 4.	 การบรรยายวันแรกควรจะมี	 power	 point	 	 น�าเสนอ	 เพ่ือให ้
การบรรยายอยู่ในกรอบหัวข้อและน่าดูฟังในการบรรยาย	 และวันท่ีสอง 
ควรจะมีเอกสารจากสไลค์ของวิทยากรให้ผู ้ เข ้ารับการอบรมเพ่ือ 
น�าไปศึกษาเพิ่มเติม
	 5.	 การอบรมดีมาก	 เพราะเนื้อหาอบรมได้เน้นคุณภาพการศึกษา 
ให้เป็นระบบ
	 6.	อาหารกลางวันควรจัดแบบบุฟเฟ่
	 7.	ควรงดจัดการอบรมในวันอาทิตย์	1	วัน	เพราะเป็นวันหยุด
	 8.	เนื้อหาสาระของโครงการที่ได้รับจากการอบรมมีประโยชน์	และ
สามารถน�าไปใช้ได้จริง
	 9.	 ถ้าจะให้ได้ผลสัมฤทธ์ิจริง	 ต้องแบ่งกลุ่มโรงเรียน	 ตามขนาด
ของโรงเรียน	 ควรหาปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากโรงเรียนต่าง	 ๆ	 จะดีกว่า 
มานั่งฟังบรรยาย

ยุทธศาสตร์ที่
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ยุทธศาสตร์ที่

ด้านการพัฒนาการเกษตร

3
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โครงการส่งเสริมสินค้า
และผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

จ�านวน 3 รุ่น วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงแรมสบายโฮเทล ต�าบลหมื่นไวย

อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

	 โครงการส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น	จ�านวน	3	รุ่น	
วันที	่8-10	กุมภาพันธ์	2561	ณ	โรงแรมสบายโฮเทล	ต�าบลหมืน่ไวย	อ�าเภอ
เมืองนครราชสีมา	จังหวัดนครราชสีมา

	 ผลลัพธ์จากการด�าเนินโครงการ	สินค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน
และท้องถ่ิน/ของดขีองเด่นในพ้ืนท่ีจงัหวัดนครราชสมีา	ได้รบัการส่งเสรมิให้
มีช่องทางการตลาดจ�าหน่ายสินค้าทางออนไลน์	(Online)	ผู้เข้ารับการฝึก
อบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถเพ่ิมช่องทางการตลาดจ�าหน่าย
สินค้าทางออนไลน์	(Online)	ได้

ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
	 1.	ส่วนใหญ่ขอให้มีโครงการแบบนี้อีก	เพื่อต่อยอด	
	 2.	 ระยะเวลาในการอบรมส้ันเกินไป	หากผู้ที่ไม่มีพ้ืนฐานความรู ้
ทางอินเตอร์เน็ต	 หรือไอที	 จะไปได้ไม่ไกลหรือจะเรียนรู้ด้วยตนเองไม่ได้	 
หากไม่มีบุตรหลานที่บ้านหรือ	Generation	y,z	แนะน�า
	 3.	ขอให้เปิดอบรมเกี่ยวกับการสอนการเป็นผู้ประกอบการเริ่มแรก	
เพื่อเด็กรุ่นใหม่ที่ต้องการประกอบธุรกิจของตัวเอง
	 4.	 ขอให้มีการอบรมอย่างครบวงจร	 เช่น	 มีการสร้างแบรนด	์
ออกแบบผลิตภัณฑ์
	 5.	 ขอให้มีการอบรมด้านบรรจุภัณฑ์และสลากท่ีเหมาะสม 
กับตัวผลิตภัณฑ์
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โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม
จ�านวน 5 รุ่น วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561 

ณ อ�าเภอพิมาย อ�าเภอขามทะเลสอ อ�าเภอบัวลาย
อ�าเภอด่านขุนทด อ�าเภอพระทองค�า จังหวัดนครราชสีมา

	 โครงการส่งเสรมิการประกอบอาชพีเสรมิ	จ�านวน	5	รุน่	วันที	่21-25 
พฤษภาคม	 2561	ณ	อ�าเภอพิมาย	อ�าเภอขามทะเลสอ	อ�าเภอบัวลาย	
อ�าเภอด่านขุนทด	อ�าเภอพระทองค�า	จังหวัดนครราชสีมา	

	 ผลลัพธ์จากการด�าเนินโครงการ	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ 
เพ่ือน�าไปใช้ในการลดต้นทุนเพ่ิมผลผลิตปลูกข้าวได้	 ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้เพ่ิมขึ้นเก่ียวกับการท�าเกษตรกรรมที่ต้องพ่ึงพานวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีที่จ�าเป็น

ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ  
	 1.	 ผู้ร่วมโครงการส่วนใหญ่ขอให้มีโครงการแบบนี้อีก	มีประโยชน์
มากสามารถน�ากลับไปประกอบอาชีพ	และสร้างรายได้ให้ครอบครัวได้
	 2.	 ขอให้จัดโครงการอบรมการท�าอาหารแลกเปลี่ยนสูตรอาหาร 
ทางภาคใต้	การท�าขนมไทย		ขนมปังสงัขยา	น�า้เต้าหู้	ปลาท่องโก๋		ท�าขนมไทย 
ขนมพ้ืนบ้าน	 ขนมทองม้วน	 ขนมไข่	 ขนมข้าวเกรียบปากหม้อ	 ขนมเค้ก	 
เบเกอรี่	 ขนมหมอแกง	 ขนมเม็ดขนุน	 	 ยาสมุนไพร	การท�าอาหารแปรรูป
ปลาส้ม	และการท�าน�้าหอม
	 3.	ต้องการให้จัดอบรมตามหมู่บ้านหรือต�าบล	ในเขต	อปท.
	 4.	 ขอให้จัดโครงการอบรมอาชีพเสริมด้านอื่น	 ๆ	 และเพ่ิมการท�า
บรรจุภัณฑ์	หาตลาดจ�าหน่าย
	 5.	 ขอให้จัดโครงการอบรมแบบนี้อีก	 หรือออกนอกสถานท่ี 
สอนอาหารพื้นบ้านของแต่ละภาค
	 6.	 ขอให้จัดโครงการอบรมการนวดแผนไทย	 นวดเพ่ือคลาย 
ปวดเมื่อยเพื่อสุขภาพ
	 7.	 ต้องการให้จัดอบรมท่ีหลากหลายอาชีพ	และจ�านวนผู้เข้าร่วม
อบรมกระจายให้ทุกคนในชุมชน
	 8.	 ขอให้จัดโครงการอบรมน�าข้าวเหนียวของอ�าเภอบัวลาย 
มาผลิตเป็นอาหาร
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โครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหา 
การประกอบอาชีพประชาชน ประจ�าปี 2561 

จ�านวน 6 รุ่น อ�าเภอปักธงชัย อ�าเภอโชคชัย 
อ�าเภอพิมาย อ�าเภอชุมพวง อ�าเภอเทพารักษ์ 

อ�าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

	 โครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพประชาชน	
ประจ�าปี	2561	จ�านวน	6	รุ่น	อ�าเภอปักธงชัย	อ�าเภอโชคชัย	อ�าเภอพิมาย	
อ�าเภอชุมพวง	อ�าเภอเทพารักษ์	อ�าเภอขามทะเลสอ	จังหวัดนครราชสีมา	

	 ผลลัพธ์จากการด�าเนินโครงการ	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ 
และสามารถแปรรูปอาหารและการท�าขนมได้	 ผู ้เข้ารับการฝึกอบรม 
ได้รับโอกาสในการเข้าถึงความรู้และสามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
ในการสร้างอาชีพเสริม	เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวเพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ  
	 1.	ส่วนใหญ่สถานที่จัดอบรม	ร้อนอบอ้าว	อากาศไม่ระบาย
	 2.	 ต้องการวิทยากรที่มีความรู ้ด ้านการเกษตรมาให้ความรู  ้
ขอให้เป็นการทดลองปฏิบัติจริง	 เพราะผู้เข้าอบรมส่วนมากเป็นผู้สูงอายุ 
ไม่เข้าใจทฤษฎี	ขอเป็นการปฏิบัติจริงมากกว่า
	 3.	 ส่วนใหญ่ทุกอ�าเภอขอให้ปรับปรุงเรื่องอาหาร	อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม	
	 4.	ระบบเสียงไม่ชัดเจน	ฟังไม่รู้เรื่อง
	 5.	วิทยากรบรรยายไม่เข้าใจ
	 6.	ขอให้จัดโครงการอบรมนี้อีกต่อเนื่อง
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5  โครงการส่งเสริมการพัฒนา
ผู้น�าชุมชนด้านการเกษตร

5 วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 
ณ โรงแรมสบายโฮเทล ต�าบลหมี่นไวย

อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

	 โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้น�าชุมชนด้านการเกษตร	วันอังคารที่	
24	กรกฎาคม	2561	ณ	โรงแรมสบายโฮเทล	ต�าบลหมี่นไวย	อ�าเภอเมือง
นครราชสีมา	จังหวัดนครราชสีมา

	 ผลลพัธ์จากการด�าเนนิโครงการ	ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมมคีวามรูเ้รือ่ง
นโยบายการพัฒนาเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บทบาทผูน้�า	
การพัฒนาขีดความสามารถของผู้น�าชุมชน	การสร้างเครือข่ายผู้น�าชุมชน
ด้านการเกษตรของจังหวัดนครราชสีมา	และสามารถน�าความรู้ไปปฏิบัติ
ได้	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง

ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ		
	 1.	 ผู้ร่วมโครงการส่วนใหญ่ขอให้ค่าตอบแทนในการเดินทางให้
มากกว่านี้	เพราะบางอ�าเภอไกลมาก
	 2.	 ผู้ร่วมโครงการส่วนใหญ่ขอให้มีการจัดอบรมเช่นน้ีต่อเน่ือง	มี
ประโยชน์ได้รับความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการเกษตร
	 3.	การจัดโครงการดีมาก	 เพราะเกษตรกรได้รับการกระตุ้นและรับ
ทราบนโยบาย
	 4.	ในการจัดโต๊ะอาหารควรลดจ�านวนลงอีกให้เหลือ	8	คนต่อโต๊ะ
	 5.	ระยะเวลาในการอบรมน้อยเกินไป
	 6.	ขอให้จัดอบรบด้านพัฒนาอาชีพทุกอ�าเภอ	และหาตลาดให้เมื่อ
ผลผลิตที่เกษตรผลิตออกมา
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ยุทธศาสตร์ที่

ด้านการพัฒนาสังคม

4
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โครงการ “วันลอยกระทง”
ประจ�าปี 2561

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

	 โครงการ	 “วันลอยกระทง”	ประจ�าปี	 2561	 วันที่	 3	พฤศจิกายน	
2560	ณ	สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธ์ิกลาง		องค์การบรหิาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา	

	 ผลลพัธ์จากการด�าเนนิโครงการ	ผูส้งูอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา
บ้านธรรมปกรณ์โพธ์ิกลาง	 ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี	 และบุคคลภายนอก 
ได้ร่วมกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมที่ปฏิบัติมา	 ท�าให้ผู้สูงอายุ 
ได้รับความสุขใจความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรม
และประเพณีไทย
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โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมวันส�าคัญ
และประเพณีจัดงานวันลอยกระทง

ประจ�าปี 2561

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

	 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมวันส�าคัญและประเพณีจัดงาน
วันลอยกระทง	ประจ�าปี	2561	วันท่ี	3	พฤศจกิายน	2560	ณ	สถานสงเคราะห์
คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	

	 ผลลัพธ์จากการด�าเนินโครงการ	 ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ฯ 
ได้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงท่ีปฏิบัติสืบต่อกันมา	ผู้สูงอายุ
ในสถานสงเคราะห์ฯ	และบุคคลภายนอกได้ท�ากิจกรรมตามประเพณีไทย
ร่วมกัน	ผู้สูงอายุได้รับความสุขใจ	ภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีไทย
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โครงการวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ประจ�าปีงบประมาณ 2561

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 
ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  

	 โครงการวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	ประจ�าปีงบประมาณ	2561	
วันที่	28	ธันวาคม	2560	ณ	สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์
กลาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
	 ผลลัพธ์จากการด�าเนินโครงการ	 ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คน
ชราบ้านธรรมปกรณ์โพธ์ิกลาง	คณะกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
โพธ์ิกลาง	สมาชกิชมรมผูส้งูอายุโพธ์ิกลาง	คณะครนูกัเรยีนโรงเรยีนอนบุาล		
กองบญัชาการช่วยรบที	่2	คณะผูบ้รหิารและข้าราชการจากองค์การบรหิาร
ส่วนจงัหวัดนครราชสมีา	ข้าราชการและเจ้าหน้าทีจ่ากกองส่งเสรมิคณุภาพ
ชวีติ	ข้าราชการและเจ้าหน้าทีส่ถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธ์ิ
กลาง	 ได้มีโอกาสพบปะท�ากิจกรรมร่วมกันตามประเพณี	 และวัฒนธรรม 
ที่เคยปฏิบัติมา	 ท�าให้ได้รับความสุข	 ความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วม 
ในการสืบสานประเพณีในวันขึ้นปีใหม่

ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ
	 1.เด็ก	 ๆ	 สนุกมาก	 ชอบลูกโป่งมาก	 (เป็นการแสดงของเด็ก	 ๆ	
โรงเรียนอนุบาลกองบัญชาการช่วยรบที่	2	ให้ผู้สูงอายุได้ชม	
	 2.	ส่วนใหญ่ชอบการจัดสถานที่ได้บรรยากาศ	และสวยงาม	
	 3.	ขอให้จัดกิจกรรมลักษณะ/รูปแบบนี้อีกต่อเนื่องทุกปี	
	 4.	ควรแนะน�าขั้นตอน/พิธีการในการจัดงาน
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โครงการจัดงานวันคนพิการสากล
ประจ�าปี 2560

วันที่15 ธันวาคม2560 ณ ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21
นครราชสีมา ฮอลล์ 1 ชั้น 4 

อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

	 โครงการจัดงานวันคนพิการสากล	 ประจ�าปี	 2560	 วันที่15	
ธันวาคม2560	ณ	ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล	21	นครราชสีมา	ฮอลล	์ 1	
ชั้น	4	อ�าเภอเมืองนครราชสีมา	จังหวัดนครราชสีมา
	 ผลลัพธ์จากการด�าเนินโครงการ	 คนพิการ	 ได้มีโอกาสแสดง
ศักยภาพและเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง	 ๆ	 ในสังคมเพ่ิมขึ้น	 คนพิการ	
ครอบครวัของคนพิการ	และสงัคมมเีจตคตเิชงิสร้างสรรค์ต่อคนพิการ	ความ
พิการ	และให้โอกาสคนพิการในทุกด้านเท่าเทียมกับคนทั่วไป	คนพิการได้
มส่ีวนร่วมในกิจกรรมของสงัคมอย่างสร้างสรรค์เป็นธรรมและเสมอภาคกับ
คนทั่วไป

ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ
	 1.	ส่วนใหญ่ขอให้มีการจัดโครงการลักษณะ/รูปแบบนี้อีกต่อเน่ือง
ทุกปี
	 2.	ส่วนใหญ่เก้าอีแ้ละของท่ีระลกึมไีม่เพียงพอต่อผูเ้ข้าร่วมโครงการ
	 3.	 ส่วนใหญ่ขอจัดโครงการนี้	ณ	ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล	 21	
นครราชสีมา	เพราะมีห้องสุขาสะดวก
	 4.	ควรปรับปรุงเครื่องเสียงล�าโพงฟังไม่รู้เรื่อง	เสียงก้อง
	 5.	 ขอให้มีโครงการแบบนี้อีก	 คนพิการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์กันมาก
	 6.	ขอให้ปรบัปรงุการประสานงานของเจ้าหน้าทีใ่นการต้อนรบั	และ
การลงทะเบียน
	 7.	ขอให้จดังานคนพิการครัง้ต่อไปขอให้จดัท่ีห้างสรรพสนิค้าชัน้ล่าง
เพื่อความสะดวกของคนพิการ
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โครงการจัดงานประเพณี ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 
ประจ�าปีงบประมาณ 2561

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 
ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

	 โครงการจัดงานประเพณี	 ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่	 ประจ�า
ปีงบประมาณ	2561	วันที่	27	ธันวาคม	2560	ณ	สถานสงเคราะห์คนชรา
บ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา		
	 ผลลัพธ์จากการด�าเนินโครงการ	 ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ฯ	 
ได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมตามประเพณีท่ีปฏิบัติสืบต่อกันมา	 ผู้สูงอายุ 
ในสถานสงเคราะห์ฯ	และบุคคลภายนอกได้ท�ากิจกรรมตามประเพณีไทย
ร่วมกัน	 ผู้สูงอายุได้รับความสุขใจ	ความอบอุ่นใจ	 เหมือนดังเช่นท่ีเคย 
อยู่กับครอบครัวในช่วงเทศกาลปีใหม่

ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ
	 1.	ส่วนใหญ่ชอบชมการแสดง	ดนตรี	
	 2.	ส่วนใหญ่ขอให้จัดกิจกรรมลักษณะ/รูปแบบนี้อีกต่อเนื่องทุกปี			
	 3.	ส่วนใหญ่ชอบกิจกรรมรู้สึกอบอุ่น	สนุกสนาน
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โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
 ประจ�าปี 2561

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 
ณ ศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

พระชนมพรรษา-นครราชสีมา

	 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	 ประจ�าปี	 2561	 วันเสาร์ท่ี	 
13	 มกราคม	 2561	 ณ	 ศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ	 7	 รอบ
พระชนมพรรษา-นครราชสีมา	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	
ต�าบลโคกกรวด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา	

	 ผลลพัธ์จากการด�าเนนิโครงการ	เดก็และเยาวชนได้รบัการส่งเสรมิ
พัฒนาการที่พร้อมตามวัยอย่างเหมาะสม	 เด็กและเยาวชนได้รับความรู	้
รู้จักการท�างานเป็นทีม	และกล้าแสดงออก	เด็กและเยาวชนรู้จักการเรียนรู ้
ร่วมกัน	 รู้จักคิดวิเคราะห์	 รู้จักการวางแผนล่วงหน้า	 และมีสัมพันธภาพ
ระหว่างกัน	 เด็กและเยาวชนมีความตระหนัก	 ถึงความส�าคัญของตนเอง	
ท�างานให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
	 1.	ส่วนใหญ่ขอให้จัดกิจกรรมนี้ทุกปี
	 2.	ขอให้แจ้งกตกิาการแข่งขันกิจกรรมภายในงานให้ละเอยีด	ชดัเจน	
มากกว่านี้
	 3.	 ควรจัดให้มีหัวข้อโต้วาทีให้มีหลากหลายมากกว่าน้ี	 จะท�าให ้
ผู้รับฟังได้รับความรู้เพิ่มเติมหลากหลายมากยิ่งขึ้น
	 4.	ควรมีการประชาสัมพันธ์การจัดงานให้มากกว่านี้
	 5.	ไม่มีเจ้าหน้าที่แจ้งบอกเส้นทาง/ไม่มีป้ายบอกเส้นทาง
	 6.	พื้นที่จอดรถควรเป็นสัดส่วนมากกว่านี้	/	หาที่จอดรถไม่ได้
	 7.	ขอให้เพ่ิมกิจกรรมส�าหรบัเดก็มากกว่านี	้เพราะมเีดก็มาใช้บรกิาร
จ�านวนมาก
	 8.	กิจกรรมที่จัดเป็นกิจกรรมเฉพาะกลุ่มเกินไป
	 9.	 ต้องการให้ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณให้สะดวกสบาย	 และ 
มีความร่มรื่นมากยิ่งขึ้น
	 10.	 ควรมีการประชาสัมพันธ์การเปิดเข้าชมศูนย์ดาราศาสตร ์
ให้มากกว่านี้

ยุทธศาสตร์ที่
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ยุทธศาสตร์ที่

ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

5
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อประจ�าถิ่น จ�านวน 8 รุ่น

ระหว่างวันที่ 5-29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมโกลเด้นท์แลนด์ รีสอร์ท อ�าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

	 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ประจ�าถิ่น	 จ�านวน	8	 รุ่น	 ระหว่างวันที่	 5-29	มิถุนายน	2561	ณ	 โรงแรม
โกลเด้นท์แลนด์	รีสอร์ท	อ�าเภอเมืองนครราชสีมา	จังหวัดนครราชสีมา	

	 ผลลัพธ์จากการด�าเนินโครงการ	 ผู้เข้าอบรมสามารถป้องกันและ
ควบคมุโรคตดิต่อ	โรคระบาด	ประจ�าท้องถ่ิน	ผูเ้ข้าอบรมสามารถเพ่ิมทกัษะ
และฟื้นฟูความรู้ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	 โรคระบาด	
ประจ�าท้องถิ่น	ผู้เข้าอบรมสามารถมีความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรค
ติดต่อ	 โรคระบาดประจ�าท้องถ่ิน	ลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อระบบ 
ทางเดินอาหารและน�้า	และโรคติดต่อทางเดินหายใจได้

ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ
	 1.	ขอให้มีกิจกรรมแทรกระหว่างบรรยายเพื่อกระตุ้นผู้เรียน	การใช้
ภาษา	ส�าเนียงพูดสุภาพและเข้าใจง่าย
	 2.	ขอให้มีอุปกรณ์ใช้ในการอบรมให้มากขึ้น
	 3.	 สถานที่อบรมและที่พักผู้จัดโครงการควรตรวจสอบหรือส�ารวจ
ความพร้อม	สะดวก	สะอาด	ปลอดภัย	 และเพียงพอกับจ�านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ	
	 4.	การท�ากิจกรรมต่าง	ๆ	ควรจัดให้เด็กมีส่วนร่วม
	 5.	ส่วนใหญ่ขอให้เพิ่มระยะเวลาในการอบรมให้มากกว่านี้
	 6.	 ส่วนใหญ่ขอให้มีกิจกรรมนันทนาการในช่วงเวลากลางคืนแทน
การอบรม
	 7.	ส่วนใหญ่ขอให้จัดโครงการแบบนี้อีกต่อเนื่อง
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อประจ�าถิ่น จ�านวน 8 รุ่น

ระหว่างวันที่ 5-29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมโกลเด้นท์แลนด์ รีสอร์ท อ�าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

โครงการออกก�าลงักายเพือ่สขุภาพ กจิกรรมเดนิ-วิง่ “Koratpao Fun Run” 
วันที่ 25 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ�าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2564 เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 หน้า 192 ล�าดับที่ 6 
งบประมาณ 612,700 บาท ตามบญัชโีอนฯ ครัง้ที ่6 ลงวนัที ่26 มถินุายน 2561 
งบประมาณ 612,700 บาท)

 ผลลัพธ์จากการด�าเนินโครงการ เยาวชน และประชาชนได้แสดงออก 

ถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เยาวชน และประชาชนในพื้นที่

จังหวัดนครราชสีมา ได้ออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ เยาวชน และประชาชนเกิดการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม เยาวชน และประชาชนตระหนัก

ถึงความส�าคญัของการออกก�าลงักายท่ีจะช่วยเสริมสร้างสขุภาพอย่างยัง่ยนื เกดิการ

สนับสนุนนโยบายสุขภาพเชิงรุกและการสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. จุดรับสมัครหายาก ควรจัดบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

 2. ขอให้จัดกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ต่อไป

 3. ขอให้เพิ่มระยะทางการวิ่งให้ยาวกว่านี้ ประมาณ 10 กิโลเมตรขึ้น

 4. ขอให้เพิ่มจุดบริการน�้า และอาหารให้มากกว่านี้

 5. ขอให้เพ่ิมเหรียญรางวัลให้มากกว่าน้ี หรือให้ได้รับทุกคนเพื่อเป็นขวัญ

และก�าลังใจ

 6. นาฬิกาบอกเวลาควรอยู่ด้านบนของเส้นชัย ให้มองเห็นชัดกว่านี้ และ

ควรใช้ระบบดิจิตอล

 7. ขอให้เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้

 8. ห้องน�้าไม่เพียงพอ

 9. ไม่ควรแยกประเภทเหรียญ ชาย-หญิง และควรจัดคูปอง ส�าหรับ 

ผู้เข้าเส้นชัยก่อน

 10. สถานที่จัดงานอยู่ไกลเกินไป และป้ายบอกทางไม่ชัดเจน
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ยุทธศาสตร์ที่

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6
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โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 12 ต�าบลบัวลาย อ�าเภอ
บัวลาย - บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 ต�าบลด่านช้าง

อ�าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

	 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	 บ้านหนองไฮ	
หมู่ที่	12	ต�าบลบัวลาย	อ�าเภอบัวลาย	-	บ้านรกฟ้า	หมู่ที่	11	ต�าบลด่านช้าง	
อ�าเภอบัวใหญ่	จังหวัดนครราชสีมา	
	 ผลลัพธ์จากการด�าเนินโครงการ	ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก

ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ
	 1.	ต้องการให้ซ่อมแซม/ก่อสร้างถนนเพิ่มขึ้นในส่วนที่เหลืออีก	600	
เมตร
	 2.	 ต้องการให้ก่อสร้างถนนตลอดสาย	 เพ่ือความสะดวกในการ
คมนาคมไปยังหมู่บ้านอื่น	ๆ
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โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านวังโพน หมู่ที่ 2 ต�าบลบัวลาย อ�าเภอบัวลาย - บ้านหนองหญ้าปล้อง 
ต�าบลหนองแวงโสกพระ อ�าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

	 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	บ้านวังโพน	 
หมู่ท่ี	 2	 ต�าบลบัวลาย	 อ�าเภอบัวลาย	 -	 บ้านหนองหญ้าปล้อง	 ต�าบล 
หนองแวงโสกพระ	อ�าเภอพล	จังหวัดขอนแก่น	

ผลลัพธ์จากการด�าเนินโครงการ	ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก

ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ
	 1.	ต้องการให้ก่อสร้างถนนทีม่มีาตรฐานตลอดสาย	ถึงเส้นทางเชือ่ม
ต่อ	จังหวัดขอนแก่น
	 2.	ต้องการให้ก่อสร้างถนน	ถนนที่มีขนาดกว้างกว่าเดิม	และขยาย
ไหล่ทางให้กว้างขึ้น	เพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนน
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โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต

บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 9 ต�าบล
วังไม้แดง เชื่อม ต�าบลหันห้วยทราย อ�าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

	 โครงการก ่อสร ้ างถนนลาดยางแอสฟ ัลท ์ติก 	 คอนกรีต	 
บ้านหนองพลวงน้อย	หมู่ที่	 9	ต�าบลวังไม้แดง	 เชื่อม	ต�าบลหันห้วยทราย	
อ�าเภอประทาย	จังหวัดนครราชสีมา		

	 ผลลัพธ์จากการด�าเนินโครงการ	 ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการเดินทาง

ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ
	 1.	 ต ้องการให ้ก ่อสร ้างถนนต่อจนถึงต�าบลหันห ้วยทราย	 
บ้านหนองพลวง	 -	 คึมหญ้านาง	 เชื่อม	 บ้านคึมมะอุ	 ต�าบลหนองหว้า 
ถึงต�าบลบัวลาย
	 2. 	 ต ้องการให ้จัดท�า เส ้นทางจากบ ้านหนองพลวงน ้อย	 
ถึงบ้านหนองตาด	 อ�าเภอสีดา	 จะช่วยให้ย่นระยะทาง	 เข้าตัวจังหวัด
นครราชสีมา	ตลอดจนสะดวกถึงการเดินทางสัญจรไปมาของประชาชน
ในพื้นที่	ระยะทางประมาณ	3-4	กิโลเมตร
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โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
เสริมผิวหินคลุก บ้านโนนหมัน

บ้านโนนหมัน หมู่ที่ 9 - บ้านโตนด หมู่ที่ 10 ต�าบลหนองงูเหลือม
อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ เชื่อมต�าบลบ้านโพธิ์
อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเสริมผิวหินคลุก บ้านโนนหมัน  
หมู่ที่ 9 - บ้านโตนด หมู่ที่ 10 ต�าบลหนองงูเหลือม อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
เชื่อมต�าบลบ้านโพธิ์ อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 ผลลพัธ์จากการด�าเนนิโครงการ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสญัจร

ไป-มา ภายในหมู่บ้านและต�าบล
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โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต

บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 9 ต�าบล
วังไม้แดง เชื่อม ต�าบลหันห้วยทราย อ�าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

	 โครงการก ่อสร ้ างถนนลาดยางแอสฟ ัลท ์ติก 	 คอนกรีต	 
บ้านหนองพลวงน้อย	หมู่ที่	 9	ต�าบลวังไม้แดง	 เชื่อม	ต�าบลหันห้วยทราย	
อ�าเภอประทาย	จังหวัดนครราชสีมา		

	 ผลลัพธ์จากการด�าเนินโครงการ	 ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการเดินทาง

ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ
	 1.	 ต ้องการให ้ก ่อสร ้างถนนต่อจนถึงต�าบลหันห ้วยทราย	 
บ้านหนองพลวง	 -	 คึมหญ้านาง	 เชื่อม	 บ้านคึมมะอุ	 ต�าบลหนองหว้า 
ถึงต�าบลบัวลาย
	 2. 	 ต ้องการให ้จัดท�า เส ้นทางจากบ ้านหนองพลวงน ้อย	 
ถึงบ้านหนองตาด	 อ�าเภอสีดา	 จะช่วยให้ย่นระยะทาง	 เข้าตัวจังหวัด
นครราชสีมา	ตลอดจนสะดวกถึงการเดินทางสัญจรไปมาของประชาชน
ในพื้นที่	ระยะทางประมาณ	3-4	กิโลเมตร
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โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
เสริมผิวหินคลุก บ้านโนนหมัน

บ้านโนนหมัน หมู่ที่ 9 - บ้านโตนด หมู่ที่ 10 ต�าบลหนองงูเหลือม
อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ เชื่อมต�าบลบ้านโพธิ์
อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเสริมผิวหินคลุก บ้านโนนหมัน  
หมู่ที่ 9 - บ้านโตนด หมู่ที่ 10 ต�าบลหนองงูเหลือม อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
เชื่อมต�าบลบ้านโพธิ์ อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 ผลลพัธ์จากการด�าเนินโครงการ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสญัจร

ไป-มา ภายในหมู่บ้านและต�าบล

ยุทธศาสตร์ที่
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ยุทธศาสตร์ที่

ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
ศาสนา-วฒันธรรม ประเพณีและกีฬา

7
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โครงการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย 

วันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
 ล�าน�้าจักราช ต�าบลในเมือง อ�าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

 โครงการจัดงานเทศกาลเท่ียวพิมาย วันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2560 ณ 
บรเิวณอทุยานประวัตศิาสตร์พิมาย ล�าน�า้จกัราช ต�าบลในเมอืง อ�าเภอพมิาย จงัหวดั
นครราชสีมา

 ผลลัพธ์จากการด�าเนินโครงการ ประชาชนได้รู ้จักประเพณีวัฒนธรรม
โบราณและสืบทอดรักษาไว้ให้ชนรุ่นหลังได้รู้จัก อ�าเภอพิมายเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม ซึ่งจะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และนอกประเทศให้เดินทาง
มาท่องเที่ยว ส่งผลให้รายได้และเศรษฐกิจดีขึ้น เยาวชน ประชาชน นักท่องเที่ยว 
ส่วนราชการ ภาคเอกชน ฯลฯ เข้าร่วมงาน และร่วมท�ากจิกรรมตามเป้าหมายทีต่ัง้ไว้
ประสบความส�าเรจ็ทกุประการ เยาวชน และประชาชนในท้องถิน่ร่วมกนัจดักจิกรรม
ต่าง ๆ  เพ่ือส่งเสรมิการท่องเท่ียวอ�าเภอพมิาย ก่อให้เกดิความตระหนกั รกั หวงแหน 
วฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์และรากเหง้าของท้องถิน่รวมท้ังเป็นการอนรุกัษ์ส่งเสรมิ

ประเพณีอันดีงาม ซึ่งปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจ�าทุกปี และเป็นการเสริมสร้าง
ความเข้มแขง็ให้ชมุชน อ�าเภอพมิายเป็นทีรู่จ้กัและเป็นแหล่งท่องเทีย่วทางวัฒนธรรม 
มกีารบรูณาการกบัหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ  ในการส่งเสริมการท่องเทีย่วและอนรุกัษ์
วัฒนธรรมประเพณี

ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 1.ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจต่อรูปแบบ และกิจกรรม
การจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย จึงท�าให้มีจ�านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตอ�าเภอพมิาย เข้าร่วมกจิกรรมเพยีงบางกจิกรรม 
เช่น กิจกรรมประกวด
ขัว่หมีโ่คราช มตีวัแทน อปท.เข้าร่วมทกุแห่ง แต่กจิกรรมอืน่ ๆ  มส่ีวนร่วมน้อย ดงันัน้ 
หากมีการด�าเนินโครงการครั้งต่อไป เห็นควรส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ให้มากกว่านี้
3. การบริหารจัดการด้านงบประมาณ ขาดงบประมาณในการจ่ายกิจกรรมการ
แสดงของโรงเรียนพิมายวทิยา เน่ืองจากผูจ้ดังานแจ้งว่า องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
นครราชสีมา ให้เงินอุดหนุนแก่โครงการจัดงานเทศกาลเที่ยว
พมิาย จ�านวน 460,990 บาท (จากเดมิสนบัสนนุ จ�านวน 1,500,000 บาท) เนือ่งจาก
กิจกรรมที่จะมอบหมายให้องค์การบริการส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบไม่สามารถด�าเนินการและเบิกจ่ายได้ ท�าให้การบริหารจัดการขาดความ
คล่องตัว และต้องน�าเงินจากส่วนอื่น ๆ มาจ่ายในส่วนที่ตั้งงบประมาณการไว้ตั้งแต่
ต้น ผู้จัดงานจึงเสนอว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ควรแจ้งจ�านวน
งบประมาณท่ีจะได้รับการสนับสนุน ก่อนการจัดงานทุกคร้ัง เพ่ือการบริหารงบ
ประมาณมีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพต่อไป
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โครงการงานประเพณีกินเข่าค�่า
ของดีเมืองสูงเนิน

วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2561 
ณ บริเวณโบราณสถานปราสาทเมืองแขก 

บ้านกกกอก หมู่ที่ 7 ต�าบลโคราช อ�าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

 โครงการงานประเพณีกินเข่าค�่าของดีเมืองสูงเนิน วันที่ 11-13 พฤษภาคม 
2561 ณ บริเวณโบราณสถานปราสาทเมืองแขก บ้านกกกอก หมู่ที่ 7 ต�าบลโคราช 
อ�าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

 ผลลพัธ์จากการด�าเนนิโครงการ ผูม้าร่วมงานได้รบัรูแ้ละเข้าใจเก่ียวกับความ
หมายความส�าคัญของกิจกรรมและได้ร่วมอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและ
เข้าร่วมกิจกรรมอันมีคุณค่าที่ได้สืบทอดถึงชนรุ่นหลัง องค์กรภาครัฐ และเอกชน 
ตลอดจนประชาชนในท้องถ่ิน ได้เกดิความรกัความสามัคค ีและมคีวามภาคภมูใิจใน
โบราณสถาน โบราณวตัถ ุวฒันธรรมประเพณดีัง้เดมิให้สบืสานคงอยูต่่อไป สามารถ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม สนับสนุนการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ
 1. ขอให้เพิ่มระยะเวลาในการจัดงาน
 2. ขอให้มีการจัดโครงการแบบนี้ทุกปีต่อเนื่อง
 3. ร้านจ�าหน่ายสินค้าจ�านวนน้อยเกินไป
 4. ขาดการประชาสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่น
 5. ขอให้เพิ่มกิจกรรมการแสดงมากกว่านี้
 6. สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ และคับแคบ
 7. ห้องสุขาไม่เพียงพอ
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ยุทธศาสตร์ที่

ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

8
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โครงการฝึกอบรม/สัมมนา และ ทัศนศึกษาดูงาน
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นในสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จ�านวน 6 รุ่น

วันที่ 19-21 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนประทาย 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ โรงเรียนบัวใหญ่ โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา 

โรงเรียนสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

 โครงการฝึกอบรม/สัมมนา และ ทัศนศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
และผูบ้ริหารท้องถ่ินในสงักดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสมีา จ�านวน 6 รุน่  
วันที่ 19-21 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนประทาย โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 
โรงเรียนบวัใหญ่ โรงเรียนสคีิว้ “สวสัดิผ์ดุงวทิยา โรงเรียนสงูเนิน จงัหวดันครราชสมีา 

 ผลลัพธ์จากการด�าเนินโครงการ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
ได้เรียนรู ้เพ่ิมเติม และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู ้การบรูณาการร่วมกันระหว่าง 
องค์ปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยกัน ให้มีการพัฒนาและน�าเอกลักษณ์ในด้านต่างๆ  
ของแต่ละท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักและสามารถถ่ายทอดเผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น หัตถกรรม ของแต่ละท้องถิ่นได้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
ได้รับความรู้ ประสบการณ์ เทคนิคที่ได้จากการเรียนรู้ท้องถ่ินอื่นมาปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ท้องถิ่นตนเอง

ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ	
 1. วิทยากรมีความรู้ และเทคนิคดี
 2. ขอให้มีวิทยากรที่เป็นนักวิชาการด้านกฎหมาย ด้านบุคลิกภาพ
 3. โครงการมีประโยชน์ สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ พัฒนาท้องถิ่น และ 
เชื่อมโยงเป็นโครงข่าย   ระดับประเทศได้
 4. ขอให้มีการอบรมอย่างสม�่าเสมอเป็นประจ�าทุก ๆ ปี หรืออย่างน้อย 
ปีละ 2 ครั้ง
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โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

“หลักสูตรการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน 
สู่การพัฒนาท้องถิ่น”

อบรมวิชาการ วันที่ 4 มกราคม 2561 
ณ โรงแรมแคนทารี่ อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด “หลักสูตรการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน 
สู่การพัฒนาท้องถิ่น” อบรมวิชาการ วันที่ 4 มกราคม 2561 ณ โรงแรมแคนทารี่ 
อ�าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวัดนครราชสมีา ศกึษาดงูาน วนัที ่5-8 มกราคม 2561 
ณ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย 

  ผลลัพธ์จากการด�าเนินโครงการ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ได้เรียนรู้เพิ่มเติม และได้แลกเปล่ียนเรียนรู้การบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน ให้มีการพัฒนาและน�าเอกลักษณ์ในด้านต่าง ๆ ของ
แต่ละท้องถ่ินให้เป็นที่รู้จักและสามารถถ่ายทอดเผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น หัตถกรรม ของแต่ละท้องถิ่นได้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
ได้รับความรู้ ประสบการณ์ เทคนิคที่ได้จากการเรียนรู้ท้องถ่ินอื่นมาปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ท้องถิ่นตนเอง

ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ  
 1. วิทยากรมีความรู้ และเทคนิคดี
 2. ขอให้มีวิทยากรที่เป็นนักวิชาการด้านกฎหมาย ด้านบุคลิกภาพ
 3. โครงการมีประโยชน์ สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ พัฒนาท้องถิ่น และ 
เชื่อมโยงเป็นโครงการข่ายระดับประเทศได้
 4. ขอให้มีการอบรมอย่างสม�่าเสมอเป็นประจ�าทุก ๆ ปี หรืออย่างน้อย 
ปีละ 2 ครั้ง
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โครงการฝึกอบรมและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

ประจ�าปีงบประมาณ 2561

หลักสูตร “กลยุทธิ์ในการจัดซื้อ จัดจ้างตามหลักเกณฑ์
และวิธีการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” วันที่ 16-17 ธันวาคม 2560

ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูมโรงแรมสตาร์เวล์ การ์เด้นท์โฮม

 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจ�าปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร “กลยุทธ์ิในการ 
จดัซือ้ จัดจ้างตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารปฏิบตัติามระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” วันที่ 16-17 ธันวาคม 
2560 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูมโรงแรมสตาร์เวล์ การ์เด้นท์โฮมรีสอร์ท อ�าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 ผลลัพธ์จากการด�าเนินโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ 
เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่มีความรู้ ความเข้าใจ วิสัยทัศน์พันธกิจ ผู้บริหาร 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นโยบายและแผนยุทธศาสตร์
รวมถึงตัวชี้วัดความส�าเร็จ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วม
โครงการมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่องค์กรและประชาชนเป็นหลัก ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ
ในเร่ืองของสิทธิประโยชน์เก้ือกูล สวัสดิการข้าราชการ การลา การขอเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 1. ขอให้จัดอบรมส�าหรับข้าราชการใหม่ระยะเวลานานกว่านี้
 2. เวลาพักเบรกน้อยเกินไป
 3. ควรเพิ่มระยะเวลาในการบรรยาย
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โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561
ณ โรงแรมแคนทารี่ อ�าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันพุธ
ที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมแคนทารี่ อ�าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

 ผลลัพธ์จากการด�าเนินโครงการ  ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับอ�านาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างถูกต้อง และมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ 
ในบทบาทหน้าท่ีของตนเองได้อย่างถูกต้อง และสามารถน�าไปสู่การปฏิบัติงาน  
เกิดการท�างานร่วมกันให้ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ
 1. ขอให้จัดการอบรมลักษณะมีการตอบข้อซักถามโดยผู้ตรวจสอบ หรือ 
สตง. เสมอ
 2. วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ บรรยาย อธิบาย และตอบข้อซักถาม
ได้อย่างชัดเจนตรงประเด็น
 3. ขอให้ผู้จัดท�าสรุปประเด็นถามตอบ เป็นข้อ ๆ และแจ้งเวียนหน่วยงาน
ทราบ

ยุทธศาสตร์ที่



Annual Report 2018 45http://www.koratpao.go.th/

ยุทธศาสตร์ที่

ด ้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน

9
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โครงการฝึกอบรมการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่บุคลากร ครู
และนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

ประจ�าปีงบประมาณ 2561 จ�านวน 3 รุ่น

วันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 ณ ส�านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 
ต�าบลบ้านเกาะ อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 โครงการฝึกอบรมการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่บุคลากร ครูและนักเรียน 
ในสงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดันครราชสมีา ประจ�าปีงบประมาณ 2561 จ�านวน 
3 รุ่น วันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 ณ ส�านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 
ต�าบลบ้านเกาะ อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 ผลลพัธ์จากการด�าเนนิโครงการ สามารถลดความสญูเสยีชวีติและทรพัย์สนิ
ของประชาชน หน่วยงานราชการและเอกชนได้ บุคลากรในองค์กรและนักเรียน
สามารถช่วยเหลือตนเองได้เบื้องต้นเมื่อเกิดอัคคีภัย บุคลากรในองค์กรมีความรู้
เรื่องการระงับอัคคีภัยและการเผชิญเหตุเบื้องต้น บุคลากรในองค์กรได้เล็งเห็น
ความส�าคัญของการเตรยีมการป้องกนัและเผชญิเหตทุีอ่าจจะเกิดขึน้ เพ่ือให้มคีวาม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ
 1.ต้องการให้จัดโครงการนี้อีกครั้ง เป็นโครงการที่มีประโยชน์ได้ปฏิบัติจริง
ภาคสนาม สามารถน�าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้
 2. ระยะเวลาในการจัดการอบรมน้อยเกินไป
 3. การอบรมแต่ละครั้งควรมีการมอบใบประกาศ เพราะนักเรียนและครู 
จะได้มีผลงาน บางครั้งเด็กนักเรียนที่ไปเรียนต่อต้องใช้ในตารางประเมินด้วย
 4. ต้องการให้มีการจัดอบรมที่โรงเรียนต่าง ๆ
 5. ต้องการให้มกีารจดัอบรมในหลากหลายรปูแบบ เช่น การกู้ภยัจากวาตภยั 
อุทกภัย และภัยพิบัติในลักษณะอื่น ๆ ท่ีอนาคตอาจจะเกิดขึ้นได้ หรือภัยสังคม 
ที่จะเกิดขึ้นกับยุคปัจจุบัน
 6. ต้องการให้มีการอบรมลักษณะน้ีให้กับหน่วยงานสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง เพราะเป็นประโยชน์ที่สามารถ 
น�าไปใช้ได้ตามสถานการณ์ฉุกเฉิน
 7. เป็นโครงการที่เหมาะสม ใช้งานได้จริงในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
 8. ต้องการให้มีกิจกรรมให้คนมีชื่อเสียงมีส่วนร่วมมากกว่านี้จะดีมาก
 9. เป็นกจิกรรมทีด่ ีและน�าไปใช้ได้จรงิในชวีติประจ�าวนั ควรจดัอบรม 2 วนั 
1 คืน และควรเพิ่มจ�านวนนักเรียนและครู สถานที่มีความเหมาะสม
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โครงการฝึกอบรมการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่บุคลากร ครู
และนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

ประจ�าปีงบประมาณ 2561 จ�านวน 3 รุ่น

วันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 ณ ส�านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 
ต�าบลบ้านเกาะ อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 โครงการรณรงค์สนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหต ุ
ทางท้องถนน “อาสาจราจร” โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสมีา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ�านวน 6 รุ่น วนัที ่10-26 กรกฎาคม 
2561 

 ผลลัพธ์จากการด�าเนินโครงการ เกิดความปลอดภัยและความสะดวก 
ในการจราจรให้กับนักเรียน ครู ผู ้ปกครอง รถรับส่งนักเรียนในโรงเรียน  
ครู บคุลากรในสถานศกึษา เยาวชนแลนักเรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกีย่วกับกฏจราจร  
ครู บุคลากร เยาวชนในสถานศึกษา และนักเรียนใช้เวลาว่างให้ในช่วงเช้า 
ก่อนเข้าเรียน และหลังเลิกเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ครู บุคลากร เยาวชน 
ในสถานศึกษา และนักเรียนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการเป็นเจ้าหน้าที่อาสาจราจร  
ให้กับนักเรียนชั้นอื่น ครู บุคลากร เยาวชนในสถานศึกษา และนักเรียนให้นักเรียน 
เกิดความรักและภาคภูมิใจในการปฏิบัติตนเพ่ือส่วนรวมและส่งเสริมการท�างาน
จิตอาสา

ข้อเสนอแนะของผู้เข้าโครงการ
 1. ห้องประชุมเปิดเครื่องปรับอากาศเย็นเกินไป
 2. ต้องการให้น�ารถจักรยานยนต์ที่มีสมรรถนะสูงกว่านี้มาใช้ในการทดลอง
ขับขี่
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ยุทธศาสตร์ที่

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

10
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตส�านึก 
ในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะ “ตามหลัก 3Rs  
และน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ�านวน 6 รุ่น 

 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตส�านึกในการลดปริมาณขยะและ
คัดแยกขยะ “ตามหลัก 3Rs และน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 จ�านวน 6 รุ่น
 ผลลัพธ์จากการด�าเนินโครงการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน
แกนน�าโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 58 แห่ง  
มีความรู้ในการคัดแยกขยะ ตามหลักการ 3Rs มีการน�าขยะกลับมาใช้ประโยชน์
เพิ่มขึ้น และน้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมได้อยา่งยัง่ยนื โรงเรยีนในสงักดัองค์การบรหิาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 58 แห่ง มีแนวทาง และกลไกการด�าเนินงานในการ 
คดัแยกขยะ ตามหลกัการ 3Rs ในโรงเรยีนและชมุชนโดยรอบได้อย่างยัง่ยนื ปริมาณ
ขยะมูลฝอยลดลง และสภาพสิ่งแวดล้อมในจังหวัดนครราชสีมาดีขึ้น

ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 1. ขอให้จดักจิกรรมอย่างต่อเนือ่ง เพราะเป็นการสร้างจติส�านกึและกระตุ้น
ให้เกิดปัญญามากขึ้น
 2. ขอให้จัดกลุ่มโรงเรียนเดียวกันอยู่ด้วยกัน เพราะนักเรียนกล้าแสดงออก 
กล้าตอบค�าถามได้มากขึ้น
 3. ขอให้มีระยะเวลาในการพักระหว่างการดูงานแต่ละจุด
 4. ขอให้จัดกิจกรรมดี ๆ อย่างนี้อย่างสม�่าเสมอทุกปี
 5. ควรเน้นการให้ความรู้ด้านนี้เพิ่มมากขึ้น
 6. เป็นโครงการอบรมที่ดีมาก ได้รู้จักเพื่อน ๆ น้อง ๆ หลายโรงเรียนมาก
 7. ส่วนใหญ่กิจกรรมมีสาระ น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนมาก
 8. ขอให้จัดอาหารกลางวันให้เพิ่มมากกว่านี้ (ปริมาณน้อยเกินไป)
 9. กิจกรรมให้ความรู้น�าไปใช้ประโยชน์ที่บ้านได้
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โครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน
จังหวัดนครราชสีมา

ตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด โคราชไร้ขยะ”

ประจ�าปี 2561 วันที่ 27 มิถุนายน 2561
ณ ศูนย์ก�าจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองสีคิ้ว

อ�าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

 โครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 
ตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด	 โคราชไร้ขยะ” ประจ�าปี 2561 วันที่ 27 
มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ก�าจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองสีคิ้ว อ�าเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา 

 ผลลัพธ์จากการด�าเนินโครงการ ประชาชนชาวจงัหวดันครราชสีมา รูจ้กัวิธี
การคดัแยกของเสยีอนัตรายชมุชนตัง้แต่ต้นทาง เกดิกระแสความตืน่ตวัในการรกัษา
ความสะอาดของบ้านเมอืง โดยการคดัแยกของเสยีอันตรายชมุชน ปรมิาณของเสีย
อันตรายในพื้นที่ลดลง คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้นท�าให้โคราชเป็นน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ	
 1. ขอให้มีการจัดการแยกขยะตามชุมชน
 2. ขอให้จัดกิจกรรมรูปแบบนี้ ทุก 2 เดือน
 3. ขอให้มีการจัดโครงการอย่างต่อเนื่อง
 4. ขอให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการให้มากกว่านี้
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โครงการ “อบจ.นม. ร้อยดวงใจ ภูมิทัศน์สวย สะอาดใส :

รณรงค์ปลูกต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครบรอบ 66 พรรษา

(BIG CLEANING DAY 2018)

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
ณ บริเวณรอบส�านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  

 โครงการ “อบจ.นม. ร้อยดวงใจ ภมูทิศัน์สวย สะอาดใส : รณรงค์ปลูกต้นรวง
ผึง้ เฉลมิพระเกียรตฯิ เน่ืองในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครบรอบ 66 พรรษาฐ (BIG CLEANING 
DAY 2018) วนัท่ี 26 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณรอบส�านักงานองค์การบรหิารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา  

 ผลลัพธ์จากการด�าเนินโครงการ บริเวณโดยรอบส�านักงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีความสะอาด และมีภูมิทัศน์สภาพสิ่งแวดล้อมสวยงาม 
บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีจิตส�านึกในการรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนที่มาติดต่อได้รับการบริการที่
สะดวก คล่องตัว บรรยากาศส�านักงานดีขึ้น
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