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สวนที่ 3
ผลการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ในปที่ผานมา
ผลการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ในปงบประมาณ 2555 ตาม
แผนพัฒนาสามป ประจําป (2555 – 2557) โดยเปรียบเทียบแผนงาน/โครงการและงบประมาณใน
แผนพัฒนากับจํานวนแผนงาน/โครงการที่ดําเนินการจริง ในปงบประมาณ 2555 ที่ผานมา พบวา
จํานวนโครงการในแผนพัฒนาประจําป 2555
มีจํานวนโครงการในแผนพัฒนาสามป รวมจํานวน
1,123 โครงการ งบประมาณรวม 4,543,461,008 บาท สามารถนําโครงการตามแผนไปจัดทํา
ขอบัญญัตปิ ระจําป 2555 จํานวน 575 โครงการ คิดเปนรอยละ 51.20 งบประมาณที่ดําเนินงาน รวม
1,072,697,920 บาท คิดเปนรอยละ 23.61 ของวงเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาทั้งหมด ดังแสดง
ไวตามตาราง
ตารางเปรียบเทียบจํานวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่ดําเนินการจริง ปงบประมาณ 2555
ที่

ยุทธศาสตร

แผนพัฒนาป 2555
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

ขอบัญญัติป 2555
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

รอยละ
โครงการ

รอยละ
งบประมาณ

1.

การบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ
คุณภาพ

124

774,334,250

65

187,401,300

52.42

24.20

2.

การพัฒนาดานสาธารณสุข

34

197,473.900

14

47,205,000

41.18

23.90

3.

การพัฒนาดานการศึกษา

119

1,324,942,778

69

160,373,300

57.98

12.10

4.

69

199,075,880

26

55,222,920

37.68

27.74

5.

การพัฒนาดานสวัสดิการสังคม
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ พาณิชยก
รรม อุสาหกรรม

11

6,325,000

6

3,595,000

54.55

56.84

6.

ดานเกษตรกรรม

36

117,280,000

18

78,930,000

50.00

67.30

7.

พัฒนาการทองเที่ยวและบริการ

24

81,820,000

15

54,437,900

62.50

66.53

8.

การกีฬาและนันทนาการ

17

38,330,000

10

19,000,000

58.82

49.57

9.

การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

33

43,280,000

16

13,950,000

48.48

32.23

10.

โครงสรางพื้นฐาน

585

1,415,339,000

309

406,302,500

52.82

28.71

11.

สงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

55

208,760,200

19

29,000,000

34.55

13.89

12.

ดานความมั่นคงปลอดภัย ชีวติ และ
ทรัพยสิน

16

136,500,000

8

17,280,000

50.00

12.66

1,123

4,543,461,008

575

1,072,697,920

51.20

23.61

รวม

หมายเหตุ ตารางเปรียบเทียบไดสรุปเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 ระหวางแผนพัฒนาสามป 2555 – 2557 กับ
ขอบัญญัติงบประมาณป 2555
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
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การพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ตามแผนพัฒนาประจําป 25552557 มีแผนงานพัฒนาทั้งสิ้น 12 ประเด็นยุทธศาสตร ในระหวางปงบประมาณ 2555 มีการเพิ่มเติม
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 เพื่ อ เตรี ยมโครงการให พ ร อ มที่ จ ะจั ดทํ างบประมาณรายจ าย การโอนเปลี่ ยนแปลง
งบประมาณ และความสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป แกไขปญหาความเดือดรอนใหกับ
ประชาชนไดทันกับเหตุการณ ครอบคลุมการพัฒนาทุกมิติ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง
และสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาใหมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น และยกระดับรายไดของประชาชน ควบคูไปกับการพัฒนาระบบการใหบริการสาธารณะและเพิ่ม
ประสิท ธิภาพระบบการบริห ารจัดการขององคการบริ หารส วนจังหวัดนครราชสี มา เพื่ อให การพั ฒนา
ตอบสนองตอป ญหาและความตองการของประชาชนในระดับพื้นที่ไดอยางแทจริง และสัมฤทธิผลตาม
เปาหมายที่กําหนดไว ซึ่งผลการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา ใชขอมูลจากแผนพัฒนาประจําป
พอสรุปไดดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพคุณภาพ การพัฒนา
บุคลากร การจัดหา ปรั บปรุง พัฒนาเครื่อ งมือ เครื่อ งใช อุปกรณและสถานที่ ปฏิบัติง าน การส งเสริ ม
ศักยภาพของทองถิ่นในทุก ๆ ดานตามหลักการบริหารจัดการที่ดีและตอบสนองนโยบายผูบริหาร การ
สงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีใหมีความเหมาะสม การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ประสานงาน
สามพี่นองทองถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต.) และรวมมือกับราชการสวนภูมิภาค โดยจํานวนโครงการตาม
แผนพัฒนาในยุทธศาสตร การบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพคุณภาพ มีทั้งหมด 124 โครงการ ไดรับ
จัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการ จํานวน 65 โครงการ คิดเปนรอยละ 52.42 ของจํานวนโครงการตาม
ขอบัญญัติ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาดานสาธารณสุข สนับสนุนโครงการเสริมสรางสุขภาวะ
ของประชาชน เชน TO BE NUMBER ONE อนามัยโรงเรียน งานพัฒนาสุขภาพของประชาชน ฯลฯ
สนั บ สนุ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรด า นสาธารณสุ ข อุ ป กรณ เวชภั ณ ฑ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
รักษาพยาบาลเสริมสร างความเขมแข็งของชุมชนในดานสาธารณสุ ข จัดให มีโรงพยาบาลจัง หวัด การ
รั ก ษาพยาบาล การสร า งเสริ ม สุ ข ภาพ การป อ งกั นและควบคุม โรค การฟ นฟู สุ ขภาพ พั ฒ นาระบบ
การแพทยฉุกเฉิน (EMS) โดยพัฒนาคุณภาพมาตรฐานศูนยแจงเหตุ และทีมรับ – สงผูปวย ณ จุดเกิดเหตุ
และจัดใหมีหนวยรับผูปวยระดับโซนทุกโซนและสามารถประสานการทํางานกับหนวยบริการสาธารณสุขได
อยางมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการงานดานสาธารณสุขเพื่อรองรับการกระจายอํานาจฯ โดยจํานวน
โครงการตามแผนพัฒนาในยุทธศาสตร พัฒนาดานสาธารณสุข มีทั้งหมด 34 โครงการ ไดรับจัดสรร
งบประมาณเพื่ อ ดําเนินการ จํานวน 14 โครงการ คิดเปนร อ ยละ 41.18 ของจํานวนโครงการตาม
ขอบัญญัติ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาดานการศึกษา สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งใน
และนอก ระบบโรงเรียนการศึกษาพิเศษ และตามอัธยาศัย สรางโอกาส สรางงาน สรางอาชีพ สรางสํานึก
รักษบานเกิดใหกั บเยาวชนและประชาชน สง เสริม การเรี ยนรูในดานตาง ๆ เสริ มสรางศัก ยภาพการ
บริหาร การจัดการศึกษา พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการโรงเรียน การพัฒนาบุคลากรดาน
การศึกษา จัดใหมีและพัฒนาศักยภาพแหลงการเรียนรูและศูนยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เชน ศูนยการเรียนรู
ทางวิทยาศาสตร ทองฟาจําลอง ศูนยวิทยาศาสตร พิพิธภัณฑ หองสมุดมีชีวิต และอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ
จัดใหมีและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สงเสริมกีฬานักเรียน การเปน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
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เจาภาพจัดการแขงขันกีฬา ดนตรี ศิลปะ สนับสนุนโรงเรียนการกีฬา กีฬาเพื่อแกปญหายาเสพติดและใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน ฯลฯ โดยจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาในยุทธศาสตร พัฒนาดานการศึกษา มี
ทั้งหมด 119 โครงการ ไดรับจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการ จํานวน 69 โครงการ คิดเปนรอยละ
57.98 ของจํานวนโครงการตามขอบัญญัติ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒ นาดานสวัส ดิก ารสั งคม การสัง คมสงเคราะห และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุก วัย เยาวชน เด็ก สตรี คนชรา ผูพิ การ ผูดอยโอกาสและผูติดเชื้อ HIV
สงเสริมการพัฒนาศักยภาพศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและประชาชน ศูนยคนพิการ ฯลฯ สนับสนุน
การจัดสวัสดิการชุมชน โดยชุมชนมีสวนรวมบริหารจัดการ สงเสริมและพัฒนาการคุมครองและพิทักษ
สิทธิเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผูพิการ ผูดอยโอกาส โดยจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาในยุทธศาสตร
พัฒนาดานสวัสดิการสังคม มีทั้งหมด 69 โครงการ ไดรับจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการ จํานวน 26
โครงการ คิดเปนรอยละ 37.68 ของจํานวนโครงการตามขอบัญญัติ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาดานเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การสงเสริม
และพัฒนาผูประกอบการรายยอย วิสาหกิจชุมชน ในดานตาง ๆ เชน คุณภาพการผลิต การสรางเครือขาย
ในเชิง พณิชย การลงทุนในเชิงพาณิชย ฯลฯ ส งเสริม สินคา OTOP ในทุกดาน สงเสริมอาชีพใหกั บ
ประชาชน เพิ่มรายไดใหแกประชาชน และอนุรักษอาชีพทองถิ่น โดยจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาใน
ยุทธศาสตร พั ฒนาดานเศรษฐกิจฯ มีทั้งหมด 11 โครงการ ไดรับจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการ
จํานวน 6 โครงการ คิดเปนรอยละ 54.55 ของจํานวนโครงการตามขอบัญญัติ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 ดานเกษตรกรรม เสริมสรางความเขมแข็งใหกับประชาชน
และกลุมอาชีพ สงเสริมสนับสนุนพัฒนาเครือขายตาง ๆ บูรณาการทํางานรวมกับภาคีที่เกี่ยวของ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการสินคาเกษตร การเพิ่มขีดความสามารถในการแปรรูปและตลาดสินคา
เกษตร ส ง เสริม การเกษตรทฤษฎีใหม และสง เสริ ม การเกษตรตามแนวปรั ชญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยง
เสริ ม สร างศัก ยภาพศูน ยก ารเรี ยนรู เ ศรษฐกิ จ พอเพี ยงขององคก ารบริ ห ารส วนจั ง หวั ด ส ง เสริ ม การ
ดําเนินงานพลั ง งานทดแทนจากผลผลิ ตเกษตร , น้ํา , ลม , แสงอาทิ ตย และการเผาขยะเศษวัส ดุเ ป น
พลังงาน เชน จัดตั้งโรงไฟฟาชีวมวล ศูนยสาธิตพลังงานทดแทนจากมูลสัตว ศูนยจัดการขยะรีไซเคิล ฯลฯ
จัดตั้งโรงสี ชุมชน โรงผลิ ตปุ ยชีวภาพ ฯลฯ โดยจํานวนโครงการตามแผนพัฒ นาในยุท ธศาสตร ดาน
เกษตรกรรม มีทั้งหมด 36 โครงการ ไดรับจัดสรรงบประมาณเพือ่ ดําเนินการ จํานวน 18 โครงการ คิด
เปนรอยละ 50.00 ของจํานวนโครงการตามขอบัญญัติ
ประเด็ นยุ ท ธศาสตร ที่ 7 พั ฒ นาการท อ งเที่ ย วและบริ ก าร พั ฒ นาสาธารณู ป โภค
สาธารณูปการ ฐานขอมูล การประชาสัมพันธและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ความปลอดภัย เพื่อบริการ
นักทองเที่ยว สนับสนุนการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวในทุกดาน เชน เชิงวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่น เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ เชิงพาณิชยภายในจังหวัด อาทิ งานยาโม งานผาไหมปกธงชัย งาน
ปราสาทหิน งานแขงเรือพิมาย งานวันพริก งานเบญจมาศบาน งานกินเขาค่ํา ฯลฯ สงเสริมพัฒนาบุคลากร
ดานการทองเที่ยว ประสานการตลาดนักทองเที่ยวทั้งภายในและภายนอกประเทศมาใชบริการแบบ ลอง
สเตยที่ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ คนหาแหลงทองเที่ยวใหมและสงเสริมพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว
ของจังหวัด สนับสนุนความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน ทองถิ่น และประชาชน โดยจํานวนโครงการ
ตามแผนพัฒนาในยุทธศาสตร พัฒนาการทองเที่ยวและบริการ มีทั้งหมด 24 โครงการ ไดรับจัดสรร
งบประมาณเพื่ อ ดําเนินการ จํานวน 15 โครงการ คิดเปนร อยละ 62.50 ของจํ านวนโครงการตาม
ขอบัญญัติ
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ประเด็นยุ ท ธศาสตร ที่ 8 การกี ฬ าและนั นทนาการ ส ง เสริ ม การกี ฬาทุ ก ประเภท
สงเสริมจัดการแขงขันกีฬา และการเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาในระดับตาง ๆ เพื่อความเปนเลิศ และ
เปนมืออาชีพสนับสนุนกีฬาพื้นบาน สงเสริมสนับสนุนนักกีฬาระดับเยาวชนและประชาชนใหเปนตัวแทน
ระดับจังหวัดอื่น ๆ สงเสริมสนับสนุน สมาคม และสโมสรกีฬาในจังหวัด จัดใหมีสถานที่ สนามกีฬา ลาน
กีฬา อุปกรณกีฬา เพื่อนันทนาการสงเสริมการออกกําลังกายและนันทนาการชุมชน โดยจํานวนโครงการ
ตามแผนพั ฒ นาในยุ ท ธศาสตร การกี ฬ าและนัน ทนาการ มี ทั้ ง หมด 17 โครงการ ได รั บ จั ด สรร
งบประมาณเพื่อ ดําเนินการ จํานวน 10 โครงการ คิดเปนรอ ยละ 58.82 ของจํานวนโครงการตาม
ขอบัญญัติ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม บูรณาการการบริหาร
จัดการดิน น้ํา ปา ขยะ มลภาวะ โดยการมีสวนรวมของ 3 ภาคี ทุกเรื่องไดแก หนวยราชการ นักวิชาการ
และประชาชน เพิ่มพื้นที่สีเขียว และสงเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน/สงเสริมการสรางความรมรื่นสอง
ขางทาง เชน หนาโรงเรียน ชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศนภายในจังหวัด สงเสริมให มีการบริหารจัดการลุ ม
น้ํายอย โดยภาคีความรวมมือของชุมชน ปรับปรุงคุณภาพสายน้ําลําคลองและสายน้ําหลักทั้ง 9 สาย ของ
จังหวัด สงเสริมการเฝาระวังภาวะน้ําทวม น้ําแลง น้ําเค็ม โดยชุมชนและการปองกันน้ําทวม รณรงคการ
แกไขปญหาภาวะโลกรอน สงเสริมการประหยัดพลังงาน การใชพลังงานทางเลือกในรูปแบบตาง ๆ รณรงค
ใหจังหวัดนครราชสีมาเปนเมืองพลังงานทดแทน สรางศูนยสาธิตพลังงานทดแทน การใชพลังงานทดแทน
เชน ผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตย ขยะ เศษไม การใชเอทานอล แทนน้ํามัน ฯลฯ สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมชุมชน การปรับปรุงและพัฒนาสงเสริมการลดมลภาวะ
ภายในจั ง หวัด สนับ สนุนให มี ก ารจั ดทํ าขอ มู ล ทรั พ ยากรธรรมชาติโดยใชเ ครื่ อ งพารามอเตอร และ
เทคโนโลยีสํารวจระยะไกลเพื่อปองกันการบุกรุกปาไมเปนการอนุรักษทรัพยากรปาไมและแหลงน้ํา โดย
จํานวนโครงการตามแผนพั ฒนาในยุทธศาสตร การพัฒ นาทรัพ ยากรและสิ่ งแวดล อม มีทั้ งหมด 33
โครงการ ไดรับ จัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการ จํ านวน 16 โครงการ คิดเปนร อยละ 48.48 ของ
จํานวนโครงการตามขอบัญญัติ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 10 โครงสรางพื้นฐาน จัดระบบฐานขอมูลสารสนเทศการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน บูรณาการแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ของสาม
พี่นองทองถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต.) สงเสริมเชื่อมโยงการชลประทานกอสรางฝาย ทํานบกั้นน้ํา ขุดลอก
ขุดสระ พัฒ นาแหล งน้ํา คลองน้ํา ระบบประปา และการกระจายการใชป ระโยชน การจั ดให มี และ
บํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐาน ทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ําและการปรับปรุงบํารุงรักษาในทองถิ่น
สนับสนุนการจั ดทําและใชผั งเมื องรวมของท องถิ่นและการผั งเมื อง จั ดให มีเ ครื่อ งจัก รและซอ มบํารุ ง
ปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องจักรกล การสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ อื่น ๆ การเตรียมรับการถายโอน
โดยจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาในยุทธศาสตร การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม มีทั้งหมด
585 โครงการ ไดรับจัดสรรงบประมาณเพือ่ ดําเนินการ จํานวน 309 โครงการ คิดเปนรอยละ 52.82
ของจํานวนโครงการตามขอบัญญัติ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 11 สงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม สงเสริมบทบาทของสถาบัน
บวร บาน วัด โรงเรียนใหเปนศูนยสงเสริมคุณธรรม วัฒนธรรมประเพณี วิถีพุทธทองถิ่น ศูนยแลกเปลี่ยน
เรียนรู รื้อฟนคุณคา วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เชน ชาติพันธุ วัฒนธรรมวิถีชีวิต ภูมิปญญาทองถิ่น
และการจัดงานประเพณีตาง ๆ ทํานุบํารุงศาสนาในทุก ๆ ดานและจัดถวายความรูพระสงฆดานศาสนาและ
สุขภาพ สนับสนุนโครงการวัดปลอดเหลาใหยั่งยืนและขยายออกนอกวัดสูชุมชน โดยจํานวนโครงการ
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ตามแผนพัฒนาในยุทธศาสตร ส งเสริมศาสนาและวัฒ นธรรม มีทั้ งหมด 55 โครงการ ไดรั บจัดสรร
งบประมาณเพื่ อดําเนินการ จํานวน 19 โครงการ คิดเป นรอยละ 34.55 ของจํ านวนโครงการตาม
ขอบัญญัติ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 12 ดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ลดอุบัติเหตุจราจรทั้งทางบกและทาง
น้ํา เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในดานความมั่นคงและความปลอดภัย โดยสงเสริมและสนับสนุน
ตํารวจบ าน อปพร. ให ทํ างานอยางมีคุณภาพ ฯลฯ สง เสริ ม สนับ สนุนการจั ดระบบรั ก ษาความสงบ
เรียบรอยภายในจังหวัด สรางความมั่นใจและความปลอดภัยใหกับประชาชน การปองกัน และแกไขการ
แพรระบาดปญหายาเสพติดและอาชญากรรมตาง ๆ โดยจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาในยุทธศาสตร
ดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีทั้งหมด 16 โครงการ ไดรับจัดสรรงบประมาณเพื่อ
ดําเนินการ จํานวน 8 โครงการ คิดเปนรอยละ 50.00 ของจํานวนโครงการตามขอบัญญัติ
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